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PRAKTICKÉ 
INFORMÁCIE 

NA CESTU 
NA SLOVENSKO

Dostal som pozvanie od svojho 
obchodného partnera zo Sloven-
ska, aby som sa s ním zúčastnil 
na obchodných rokovaniach o do-
dávkach tovaru z Ukrajiny na Slo-
vensko. Kým som sa o to nezačal 
zaujímať, netušil som, čo všetko 
bude potrebné a čo všetko budem 
musieť podstúpiť, aby som sa na 
rokovania mohol dostaviť.

Prvá prekážka, s ktorou som sa 
stretol, boli víza. Slovenská repub-
lika je členským štátom Európskej 
únie a je aj jedným z členských štá-
tov Schengenského priestoru. Ako 
občan Ukrajiny potrebujem na 
vycestovanie na Slovensko vízum. 
Začal som pátrať a zistil som, že 

na Ukrajine môžem vízum na Slo-
vensko získať na dvoch miestach, 
a to na Konzulárnom oddelení Veľ-
vyslanectva Slovenskej republiky 
(Ukrajina, 010 34, Kyjev, ul. Pator-
žinského 14; tel.: +38 (044) 220 12 
03), a na Generálnom konzuláte 
Slovenskej republiky v Užhoro-
de (Ukrajina, 88000, Užhorod, ul. 
Lokoty 4; tel.: +38 (0312) 613495). 
Bol som trochu prekvapený, že mi 
od slovenského partnera nestačí 
len obyčajné pozvanie a musím 
od neho žiadať aj dodatočné do-
klady, ale nakoniec som úspešne 
skompletizoval žiadosť o vízum 
a podal som ju na príslušnom kon-
zuláte. K tomu mi pomohli infor-

01/
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mácie na stránke veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Kyjeve 
(www.slovakia.kiev.ua), kde som 
našiel zoznam dokladov, ktoré je 
nutné doložiť k žiadosti o udelenie 
Schengenského víza. 

Po niekoľkých dňoch som si ví-
zum prevzal a bol som priprave-
ný vycestovať. Rozhodoval som 
sa ako pocestujem. Mal som na 
výber niekoľko možností. Mohol 
som cestovať vlakom, lietadlom, 
autobusom, alebo autom. Viem 
že Slovensko je krásna krajina 
s množstvom kultúrnych pamia-
tok a prírodných krás. To ma 
priviedlo k rozhodnutiu cestovať 
autom. Dúfal som, že budem mať 
možnosť zorganizovať si cestu tak, 
aby som spojil prácu s oddychom. 

Vzhľadom k tomu, že som mal 
Schengenské vízum vydané Slo-
venskou republikou, poslúchol som 
odporúčania, aby som prvýkrát 
vstúpil do Schengenskej zóny cez 

„Hneď pri vjazde 
na Slovensko 
som si všimol, že 
rýchlostné limity na 
cestách sa odlišujú 
od limitov na 
Ukrajine.“ 

spoločnú hranicu medzi Sloven-
skom a Ukrajinou, napriek tomu, 
že cez inú krajinu by to pre mňa 
bolo výhodnejšie a ako som sa ne-
skôr dozvedel aj rýchlejšie. Kúpil 
som si zelenú kartu, skontroloval 
doklady a vyrazil na cestu. Na pre-
chod hranice som mohol použiť 
dva hraničné priechody – Užho-
rod – Vyšné Nemecké, alebo Ma-
lyj Bereznyj – Ubľa. Vybral som 
si hraničný priechod v Užhorode. 
Trochu nemilo som bol prekvape-
ný z čakacej doby, ale z rozhovorov 
s ostatnými vodičmi čakajúcimi 
na hranici som sa dozvedel, že 
som si len vybral nesprávny čas 
na cestu. Okrem toho som sa od 
nich dozvedel, čo všetko odo mňa 
môže požadovať slovenská hra-
ničná polícia. Našťastie som mal 
aj pozvanie od slovenského part-
nera, na základe ktorého mi bolo 
udelené vízum, aj zelenú kartu na 
auto, aj poistnú zmluvu poistenia 
liečebných nákladov a tiež dosta-
tok finančných prostriedkov v ho-
tovosti na pobyt na Slovensku. 
Vzhľadom k tomu, že nefajčím 
a viezol som so sebou len jednu lit-
rovú fľašu alkoholu ako pozornosť 
pre svojho partnera, nehrozilo, že 
poruším colné predpisy, ktoré mi 
dovoľujú na Slovensko zaviezť len 
40 kusov cigariet a  liter tvrdého 
alkoholu (presný zoznam tovarov 
oslobodených od cla DPH a spot-
rebnej dane nájdete na stránke: 
https://www.financnasprava.sk/
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sk/obcania/clo/oslobodenie-od-
cla-dph-a-spd). Samozrejme do Eu-
rópskej únie platí zákaz dovozu 
mliečnych výrobkov a výrobkov 
živočíšneho pôvodu. Takto poučený 
a morálne pripravený so pomerne 
hladko prešiel pasovou aj colnou 
kontrolou.

Hneď pri vjazde na Slovensko som 
si všimol, že rýchlostné limity na 
cestách sa odlišujú od limitov na 
Ukrajine. V obci sa môže ísť len 
50 km rýchlosťou, a na Slovensku 
určite neplatí tolerancia prekroče-
nia rýchlosti o 20 km ako to platí 
na Ukrajine. Vzhľadom k tomu, že 
som chcel použiť diaľnicu, kúpil 
som si na najbližšej čerpacej sta-
nici elektronickú diaľničnú znám-
ku (viac informácií sa dá nájsť aj 
v ruskom jazyku na stránke: www.
eznamka.sk). Pozor aj na malé roz-
diely v pravidlách cestnej premáv-
ky, napríklad na semaforoch sa na 
Slovensku nesmie robiť otočenie 
do opačného smeru, ak to nedovo-
ľuje dopravná značka.

Šťastne som dorazil do cieľa a  stre-
tol som sa konečne so svojím part-
nerom. Dohodli sme sa na ďalšej 
spolupráci, podpísali sme zmluvy 
a určili si termín ďalšieho stretnu-
tia. Vzhľadom k tomu, že prvýkrát 
mi bolo udelené iba jednorazové 
vízum, partner mi pripravil nové 
pozvanie a čerstvý výpis z obchod-
ného registra, aby som mohol  po 

„Ostal by som 
aj dlhšie, ale 
počet dní pobytu 
v Schengenskej 
zóne, ktorý je 
uvedený vo vízach, 
je neúprosný.“

návrate podať novú žiadosť o ude-
lenie Schengenského víza. 

Skontroloval som si na Schengen-
skej kalkulačke (https://ec.europa.
eu/assets/home/visa-calculator/
calculator.htm?lang=en) povolený 
počet dní pobytu v Schengenskej 
zóne, a rozhodol som sa ešte nie-
koľko dní tráviť potulkami po Slo-
vensku. Strávil som tam krásne 
chvíle. Ostal by som aj dlhšie, ale 
počet dní pobytu v Schengenskej 
zóne, ktorý je uvedený vo vízach, 
je neúprosný. Aby som sa vyhol 
akýmkoľvek problémom pri pre-
chode hranice, alebo pri získaní 
nového víza, rozhodol som sa ho 
neprekročiť. 

Po návrate na Ukrajinu som si 
opäť podal žiadosť o vízum. Tento-
raz som vyskúšal služby vízového 
centra. V prípade vízového centra 
nie je potrebná registrácia na kon-
krétny dátum, tak ako v prípade 
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konzulátu. Vízové centrá by mali 
obslúžiť všetkých klientov, ktorí 
si prídu v daný deň podať žiadosť 
o vízum (viac informácií som na-
šiel na stránke www.pony-visa.
com.ua). 

Teraz netrpezlivo čakám na vyda-
nie nového Schengenského víza, 
aby som sa mohol čím skôr vrátiť 
na Slovensku a pokračovať v zača-
tých projektoch. Na záver ešte nie-
koľko praktických poznatkov.

Doklad totožnosti
Dokladom totožnosti je na Sloven-
sku len ID karta občana niektoré-
ho členského štátu Európskej Únie. 
V prípade občanov tretích krajín 
(krajín mimo EÚ) je dokladom to-
tožnosti len platný cestovný pas. 
V prípade ak krajina, ktorej ste ob-
čanom nemá bezvízový režim, po-
trebujete aj vízum, alebo iný doklad, 
ktorý Vás oprávňuje byť legálne na 
území Slovenskej republiky. Týmto 
dokladom je buď platné Schengen-
ské vízum, alebo národné vízum 
iného štátu Schengenskej zóny. 
Môže to byť aj doklad potvrdzu-
júci, že máte nejaký typ pobytu 
(prechodný, trvalý, dlhodobý...) na 
území niektorého členského štátu 
Schengenskej zóny. Pri kontrole 
policajným orgánom na Sloven-
sku ste povinný predložiť cestov-
ný pas v ktorom je platné vízum, 
alebo cestovný pas a doklad o po-
byte. V prípade ak nemáte pri sebe 

platný cestovný pas hrozí Vám po-
kuta až do výšky 165 EUR. Vodičský 
preukaz nie je dokladom totožnosti. 
Rovnako musíte na požiadanie po-
licajného orgánu vedieť preukázať, 
že máte platné poistenie liečebných 
nákladov a dostatok finančných 
prostriedkov na pobyt. 

Jazyk
Slovenský jazyk je rovnako ako ukra-
jinčina jedným zo slovanských jazy-
kov. Sú preto príbuzné. Pri troche 
snahu sa so Slovákom dohodnete. 
Každým dňom je to ľahšie a ľahšie. 
Pozor však na niektoré slová, ktoré 
znejú v oboch jazykoch rovnako, 
ale majú úplné iný význam. Môže 
Vás to dostať do komických a nie-
kedy aj nepríjemných situácií.

Napríklad: 
čerstvý – черствий

úžasný – ужасний

voňať – воняти

páchnuť – пахнути

Tieto slová síce znejú rovnako, ale 
majú v oboch jazykoch úplne opač-
ný význam. Preto sa napríklad na 
Slovensku v obchodoch predáva 
čerstvý chlieb, a na Ukrajine by 
si „черствий хліб“ (čerstvyj chlib) 
nikto nekúpil. Rovnako môžu ko-
mické situácie vznikať v parfumé-
riách pri kúpe darčekov, kde na 
Slovensku kupujete niečo čo úžas-
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ne vonia, no na Ukrajine by ste 
s darčekom, ktorý „ужасно воняє“ 
(užasno voňaje) asi zle pochodili.
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VŠEOBECNÉ 
INFORMÁCIE 

O SLOVENSKU

Poloha a rozloha
Slovenská republika je krajina na-
chádzajúca sa v strednej Európe. 
Geografický stred Európy je podľa 
mnohých meraní práve na Sloven-
sku, konkrétne v obci Kremnické 
Bane, v Banskobystrickom kraji 
(N48°44‘38‘‘ E18°54‘48‘‘). Vzhľadom 
na geografickú polohu bolo územie 
Slovenska vždy významnou ob-
chodnou a kultúrnou križovatkou. 
Slovensko je vnútrozemským štá-
tom bez prístupu k moru. Stred 
a sever krajiny je hornatý (Kar-

02/

patský oblúk), pre juh a východ 
sú typické nížiny (dôležité poľno-
hospodárske oblasti). Slovensko 
zaberá územie 49 036 m2 a je pri-
bližne 348-krát menšie než Rusko 
a asi 12 krát-menšie než Ukrajina. 
Hranice tvorí s piatimi štátmi. Zo 
západu je to Rakúsko a Česká re-
publika, na severe Poľsko, na juhu 
Maďarsko, sktorým tvorí Sloven-
sko najdlhšiu hranicu (654,8 kilo-
metrov). Východnú hranicu tvorí s 
Ukrajinou a toto hraničné územie 
je najkratšie spomedzi všetkých 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKU
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susedných štátov Slovenska (97,8 
kilometrov). Národným jazykom 
je slovenčina, ktorá patrí medzi 
slovanské jazyky, konkrétne zá-
padoslovanské jazyky. Medzi štátne 
symboly patria štátny znak, štát-
na vlajka, štátna pečať a hymna. 

Od 1. mája roku 
2004 je Slovensko 
súčasťou Európskej 
únie a od roku 2007 
sa stalo členom 
Schengenského 
priestoru.

Od 1. mája roku 2004 je Slovensko 
súčasťou Európskej únie a od roku 
2007 sa  stalo členom Schengen-
ského priestoru. Slovenská repub-
lika udržuje diplomatické vzťahy 
s približne 173 krajinami a je čle-
nom viacerých medzinárodných 
organizácií, akými sú napríklad 
OSN, NATO, V4 a mnoho ďalších. 
V minulosti bola oficiálnou pla-
tobnou jednotkou na našom úze-
mí slovenská koruna, avšak od 1. 
januára 2009, kedy sa Slovensko 
stalo súčasťou Eurozóny, sa zača-
la na našom území používať me-
nová jednotka euro. 

Administratívne je Slovensko 
rozdelené do ôsmich samospráv-

nych krajov. Sú nimi bratislavský, 
trnavský, trenčiansky, nitriansky, 
žilinský, banskobystrický, prešov-
ský a košický kraj. Bratislavský 
kraj je s rozlohou 2 052,62 km2 

najmenším krajom SR s podielom 
4,2 % z rozlohy Slovenskej repub-
liky. Leží v juhozápadnej časti 
SR, kde vytvára spoločnú hrani-
cu s Rakúskou a Maďarskou re-
publikou. S rozlohou 9 454 km2 je 
Banskobystrický kraj najväčším 
krajom. Rozprestiera sa v  južnej 
časti stredného Slovenska, pričom 
na juhu hraničí s Maďarskou re-
publikou, na východe s Košickým 
krajom, na severe s Trenčianskym 
a Žilinským krajom a na západe 
s Nitrianskym krajom. Hlavným 
a zároveň najväčším mestom Slo-
venska je Bratislava, ktorá sa na-
chádza na západe krajiny a žije 
tam približne 473 000 obyvateľov. 
Najvýznamnejšia slovenská rieka 
Dunaj spája Bratislavu s ďalšími 
dvoma hlavnými mestami sused-
ných štátov – Viedňou a Budapeš-
ťou.

Slovensko je charakteristické 
najmä svojimi nížinami v južnej 
časti krajiny a pohoriami v sever-
nej časti. Nachádza sa v miernom 
klimatickom pásme a počas roka 
sa tu vystriedajú štyri ročné ob-
dobia. Priemerná teplota v zime 
je -2 °C a najchladnejším mesiacom 
je január. Najchladnejšou oblasťou 
na Slovensku je oblasť Vysokých 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKU
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Tatier a ich blízke okolie. V lete 
je priemerná teplota okolo 21 °C 
a najteplejšími mesiacmi sú júl 
a august. Národnou pýchou sú Tat-
ry, ktoré sa nachádzaj v severnej 
časti Slovenska na hranici s Poľ-
skom. Pohorie sa rozprestiera na 
ploche 786 km², z toho na Sloven-
sku 610 km². Ich alpský charakter 
zvýrazňuje 30 štítov s  výškou nad 
2 500 m n. m. Najvyšším vrchom 
Vysokých Tatier je Gerlachovský 
štít s nadmorskou výškou 2654,4 
metrov nad morom. Známymi tu-
ristickými miestami v Tatrách sú 
taktiež Lomnický štít (2 633,9 m n. 
m.) a Rysy (2 503 m n. m.). Tatry 
tvoria dôležitý pilier turizmu na 
Slovensku a to prevažne v zim-
ných mesiacoch, počas ktorých ich 
navštevujú množstvá návštevní-
kov z celej Európy, ale aj sveta, kto-
rí sa sem môžu dopraviť aj letecky, 
a to príletom na medzinárodné 
letisko Poprad-Tatry. Najnižší bod 
Slovenska sa nachádza v juhový-
chodnej časti krajiny pri hrani-
ciach s Maďarskom. Ide o Stredu 
nad Bodrogom, kde nadmorská 
výška dosahuje hodnotu 94 met-
rov nad morom. 

Obyvateľstvo a jazyk
Podľa posledného sčítania oby-
vateľov z roku 2011 má Slovensko 
približne 5,4 milióna obyvateľov. 
Národnostné zloženie sa skladá 
prevažne zo slovenskej národ-

nosti, ku ktorej sa hlási až 80 % 
obyvateľstva. Približne 8 % sa hlá-
si ku národnosti maďarskej, čo je 
ovplyvnené najmä hustým osídle-
ním tejto menšiny na juhu krajiny 
v blízkosti hraníc s Maďarskom. 
Ďalej nasledujú v menšom zastúpe-
ní Rómovia, Česi, Rusíni a Ukrajin-
ci. Počtom 818 916 obyvateľov k 31. 
12. 2013 je Prešovský kraj najväč-
ším v Slovenskej republike. Jeho 
podiel na celkovom počte obyvate-
ľov republiky predstavuje 15,1 %. 
Hustota osídlenia je 91 obyvateľov 
na km2. Naopak, Trnavský kraj 
je počtom 557 608 obyvateľov zo 
všetkých krajov najmenej ľudna-
tý a jeho zastúpenie na celkovom 
obyvateľstve SR je 10,3 %. Mesto 
s najväčším počtom obyvateľov je 
hlavné mesto Bratislava (približ-
ne 472 966 obyvateľov) a na dru-
hom mieste sa nachádzajú Košice 
(približne 239 369 obyvateľov). Na 
Slovensku sa nachádza 2922 obcí, 
vrátane mestských častí Bratisla-
vy a Košíc. Nadpolovičná väčšina 
obyvateľstva žije v mestách (57 %), 
čo je spôsobené predovšetkým 
lepšími pracovnými možnosťami. 
Rozdelenie obyvateľstva medzi 
ženy a mužov je takmer rovno-
merné, s miernou prevahou žen-
ského pohlavia. Podľa štatistík 
na Slovensku žije približne o 110 
tisíc viac žien než mužov. Naj-
častejšie používaným jazykom je 
slovenčina, ktorú používa 80 % 
obyvateľov. Menšinové jazyky sa 
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môžu používať v styku s úradmi 
v obciach, kde podiel obyvateľstva 
prevyšuje 20 %. V praxi sa to týka 
vyše stovky maďarských obcí, de-
siatky rusínskych, či ukrajinských 
a rómskych obcí a jednej nemeckej 
obce.

Náboženstvo
Podľa najnovších prieskumov je 
až 84 % obyvateľov krajiny veria-
cich. Náboženstvo na Slovensku 
je prevažne kresťanské a má dlhú 
tradíciu siahajúcu až k prvým 
storočiam nášho letopočtu. Na 
Slovensku existujú cirkevné školy 
materské, základné, stredné, ale 
aj univerzity. Slovensko zaručuje 
svojim obyvateľom slobodu vie-
rovyznania pre všetky nábožen-
stvá.  Na školách sa vyučuje ako 
povinný predmet náboženská 
výchova pre žiakov s katolíckym 
vierovyznaním, s alternatívnym 
predmetom etická výchova. Pod-
ľa štatistík je najviac zastúpeným 
náboženstvom rímskokatolícke 
náboženstvo, ktoré tvorí takmer 
69 % všetkých veriacich. Na dru-
hom mieste sa nachádza evanjelic-
ké náboženstvo s percentuálnym 
podielom 6,9 %. Na treťom mieste 
so 4,1 % sa nachádza gréckoka-
tolícke náboženstvo. Zvyšné per-
centá tvoria občania Slovenska, 
ktorí nevyznávajú žiadnu vieru 
(13,7 %), alebo u nich nebolo zis-
tené, aké náboženstvo vyznávajú 
(2,2 %). Registrovaných je u  nás 

taktiež 18 cirkví a rôznych nábo-
ženských spoločenstiev. 

Voliť môže ísť každý 
občan Slovenskej 
republiky, ktorý 
dovŕšil vek 18 
rokov. Priemerná 
účasť vo voľbách sa 
pohybuje na úrovni 
60 %.

Politický systém
Slovenská republika je republi-
kou parlamentnou. Najvyšším le-
gislatívnym orgánom je Národná 
rada Slovenskej republiky, ktorá 
sa skladá zo 150 poslancov, kto-
rých si volia občania každé štyri 
roky. Voliť môže ísť každý občan 
Slovenskej republiky, ktorý do-
vŕšil vek 18 rokov. Priemerná 
účasť vo voľbách sa pohybuje na 
úrovni 60 %. Vláda Slovenskej re-
publiky je vrcholný orgán výkon-
nej moci. Skladá sa z predsedu, 
podpredsedov a ministrov. Mo-
mentálne má Slovenská republi-
ka 13 ministerstiev, pričom každé 
jedno zastrešuje minister. Na čele 
vlády stojí premiér, ktorým je mo-
mentálne od roku 2012 Doc. JUDr. 
Róbert Fico, CSc. V súčasnosti je 
najsilnejšou politickou stranou 
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na Slovensku strana SMER-SD, 
ktorá v posledných voľbách zís-
kala 28,28 % hlasov. Prezident, 
premiér a predseda vlády spolu 
tvoria najvyšších ústavných čini-
teľov v krajine. Funkcia preziden-
ta na Slovensku je skôr formálna 
a reprezentatívna, no aj napriek 
tomu je prezident považovaný za 
hlavu štátu a je hlavným veliteľom 
Ozbrojených síl SR. Momentálne je 
prezidentom Slovenskej republiky 
Ing. Andrej Kiska.
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ADMINISTRATÍVNE  
ČLENENIE

Slovenská republika ako unitárny 
štát sa vyznačuje jednotným a ne-
deliteľným územím, jednotným 
právnym poriadkom a jednotnou 
sústavou štátnych orgánov. Vý-
konná moc štátu, ako jedna z troch 
základných zložiek štátnej moci, 
popri zákonodarnej a súdnej moci, 
je štátom realizovaná prostred-
níctvom verejnej správy, ktorá je 
od r. 1990 organizovaná na dvoch 
základných úrovniach: štátna 
správa a samospráva. Tento model 
označujeme tiež ako duálny alebo 
oddelený model verejnej správy, 
ktorý dopĺňa tretia zložka – verej-
né korporácie. 

Územné členenie  
Slovenskej republiky
Z hľadiska územného usporiada-
nia je Slovenská republika roz-

delená na  samosprávne územné 
celky, ktorými sú obce a vyššie 
územné celky, označované tiež 
ako samosprávne kraje. Územný 
obvod vyššieho územného celku 
je zhodný s územným obvodom 
kraja. V súčasnosti je Slovenská 
republika územne členená na 8 
vyšších územných celkov, ktoré 
sa svojím názvom zhodujú s ozna-
čením kraja, a to: Bratislavský, Tr-
navský, Trenčiansky, Nitriansky, 
Žilinský, Banskobystrický, Prešov-
ský, Košický.

Správne členenie 
Slovenskej republiky
Správnymi celkami Slovenskej re-
publiky sú kraje, ktoré sa členia na 
okresy. V súčasnosti je v Sloven-
skej republike 8 krajov a 79 okre-
sov. Mesto, podľa ktorého je kraj 
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alebo okres pomenovaný, je síd-
lom orgánov štátu, ktoré pôsobia v 
územnom obvode kraja alebo okre-
su. Územný obvod kraja a územný 
obvod okresu sú územnými obvod-
mi na výkon pôsobnosti orgánov 
štátu, čo je smerodajným faktorom  
najmä pri určení miestne prísluš-
ného orgánu v správnom konaní. 

Správnymi celkami sú ďalej obce 
a vojenské obvody vo veciach, 
v štátnej správy. 

Organizácia verejnej 
správy v Slovenskej 
republike
Oblasť verejnej správy predstavu-
je dynamický systém, čo sa v ére 
fungovania Slovenskej republiky 
ako samostatného štátu prejavilo 
početnými reformami, v dôsledku 
ktorých niekoľkokrát došlo k jej 
reorganizácii. Jednotlivé etapy 
zmien boli vyvolané jednak zme-
nami v politickej sfére, ako aj sna-
hou o zníženie nákladov na výkon 
verejnej správy, zníženie počtu 
zamestnancov či presun jednotli-
vých kompetencií štátu  na samo-
správu. 

Verejná správa sa na Slovensku čle-
ní na štátnu správu, samosprávu a 
verejnoprávne korporácie. Štátna 
správa sa rozdeľuje na ústrednú 
štátnu správu, ktorú tvoria minis-
terstvá a ústredné orgány štátnej 
správy, a miestnu štátnu správu, 

ktorá pozostáva z okresných úra-
dov vykonávajúcich všeobecnú 
pôsobnosť a špecializovaných 
orgánov ako napr. Úrad práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny alebo Kraj-
ský pamiatkový úrad. Samospráva 
sa člení na územnú samosprávu, 
ktorú tvoria vyššie územné celky 
a obce, a záujmovú samosprávu, 
pod ktorú spadajú  rôzne združe-
nia, spolky a zväzy.

1. ŠTÁTNA SPRÁVA
Vláda Slovenskej republiky
Vrcholným orgánom výkonnej 
moci v štáte je Vláda Slovenskej 
republiky. Skladá sa z predsedu, 
podpredsedov a ministrov. Vládu 
vymenúva prezident Slovenskej 
republiky na návrh predsedu vlá-
dy. Za výkon svojej funkcie vláda 
zodpovedá Národnej rade Sloven-
skej republiky. Vláda v rámci svo-
jich kompetencií riadi a kontrolu-
je výkon štátnej správy.

Ministerstvá 
V Slovenskej republike v súčasnos-
ti pôsobí týchto 13 ministerstiev:

Správnymi 
celkami Slovenskej 
republiky sú kraje, 
ktoré sa členia na 
okresy.

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
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• Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky,

• Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky,

• Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky,

• Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky,

• Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky,

• Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky,

• Ministerstvo zdravotníctva Slo-
venskej republiky.

Ministerstvo je právnickou osobou 
a z hľadiska organizačnej štruk-
túry verejnej správy patrí medzi 

ústredné orgány štátnej správy. 
Sídlom jednotlivých ministerstiev 
je Bratislava. Činnosť minister-
stiev riadi a kontroluje vláda. Sme-
rom dovnútra ministerstvo riadi 
a za jeho činnosť zodpovedá mi-
nister, ktorého v  čase neprítom-
nosti zastupuje štátny tajomník. 
Ministerstvo sa vnútorne člení na 
sekcie na čele s generálnym riadi-
teľom, ktoré sa môžu ďalej členiť 
na úrady, odbory alebo iné na ich 
úroveň postavené organizačné 
zložky, na čele s riaditeľom.

Ústredné orgány  
štátnej správy
• Úrad vlády Slovenskej republiky,

• Protimonopolný úrad Slovenskej 
republiky,

• Štatistický úrad Slovenskej 
republiky,

• Úrad geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky,

• Úrad jadrového dozoru 
Slovenskej republiky,

• Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky,

• Úrad pre verejné obstarávanie,

• Úrad priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky,

• Správa štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky,
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• Národný bezpečnostný úrad,

• Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu.

V Slovenskej republike v súčasnos-
ti pôsobí týchto 11 ústredných or-
gánov štátnej správy:

Ústredné orgány štátnej správy sú 
právnickými osobami, ktorých 
činnosť riadi a kontroluje vláda.  
Sídlom  ústredných orgánov štát-
nej správy je Bratislava, okrem 
Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky,  ktorý sídli 
v Banskej Bystrici.  Z hľadiska or-
ganizačnej štruktúry štátnej sprá-
vy sú hierarchicky nadriadené vo 
vzťahu k miestnym orgánom štát-
nej správy.

Orgány s celoslovenskou 
pôsobnosťou
Tvoria akýsi medzistupeň medzi 
ústrednými a miestnymi orgán-
mi štátnej správy, ide o osobitnú 
zložku v organizačnej štruktúre 
štátnej správy. Každý orgán sa 
zriaďuje na základe osobitného 
zákona. Sú to riadiace a kontrolné 
orgány s rozhodovacou právomo-
cou, mnohé s možnosťou vydávať 
záväzné posudky prípadne ukla-
dať sankcie. Patria sem napr. Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví, 
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

Jedná sa o početnú skupinu or-
gánov pôsobiacich v rôznych ob-
lastiach, napr. colníctvo, daňová 
správa, banská činnosť, vodné 
hospodárstvo, lesné hospodárstvo, 
dráhy, práca a sociálne veci, regu-
lácia poštových služieb.

Orgány miestnej  
štátnej správy
Miestnymi orgánmi štátnej sprá-
vy so všeobecnou pôsobnosťou 
sú okresné úrady. Výkon štátnej 
správy uskutočňovaný okresný-
mi úradmi riadi, kontroluje a ko-
ordinuje príslušný Okresný úrad 
v sídle kraja, ktorý je nadriade-
ným orgánom tých okresných úra-
dov, ktoré majú sídlo v jeho územ-
nom obvode. Okresný úrad v sídle 
kraja vykonáva v druhom stupni 
štátnu správu vo veciach, v kto-
rých v správnom konaní v prvom 
stupni rozhoduje okresný úrad, 
v špecifických  prípadoch aj vyšší 
územný celok alebo obec, ktoré sa 
nachádzajú v jeho územnom obvo-
de.

Miestne orgány štátnej správy vy-
dávajú všeobecne záväzné právne 
predpisy označené ako vyhláška, 
ktorá sa vyhlasuje uverejnením 
vo Vestníku vlády Slovenskej re-
publiky. Vyhláška nadobúda plat-
nosť dňom jej vyhlásenia, účin-
nosť nadobúda pätnásty deň po jej 
vyhlásení, ak v nej nie je uvedený 
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neskorší deň. Odo dňa vyhlásenia 
musí byť každému prístupná na 
nazretie na orgáne ktorý ju vydal.

2. SAMOSPRÁVA
Samosprávu na miestnej úrovni 
zastrešujú obce a na regionálnej 
úrovni vyššie územné celky  (sa-
mosprávne kraje). V súčasnosti je 
v Slovenskej republike 8 vyšších 
územných celkov. Samospráva 
spočíva v nezávislom samostatnom 
spravovaní verejných vecí pria-
mo občanmi  na území obce alebo 
samosprávneho kraja na základe 
miestneho referenda, zhromažde-
nia občanov no najmä prostredníc-
tvom svojich volených zástupcov v 
jednotlivých orgánoch samosprá-
vy, ktorými sú v rámci obce staros-
ta a obecné zastupiteľstvo, a v rám-
ci samosprávneho kraja predseda 
samosprávneho kraja a zastupi-
teľstvo samosprávneho kraja. 

3. VEREJNOPRÁVNE 
KORPORÁCIE
Sú to štátne inštitúcie poskytujúce 
verejné služby prípadne aj neštát-
ne inštitúcie vykonávajúce čin-
nosti na podporu plnenia štátnych 
a verejných úloh. Sú zriaďované 
zákonom alebo z časti financova-
né zo štátneho rozpočtu, pričom 
podliehajú dozoru zo strany štátu. 
Takouto korporáciou je napr. Roz-
hlas a televízia Slovenska, Tlačo-
vá agentúra Slovenskej republiky.

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
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KULTÚRNE 
DEDIČSTVO 

A CESTOVNÝ 
RUCH

V poslednom čase sa Slovensko 
teší čoraz viac obľúbenej mestskej 
turistike za kultúrou a históriou. 
Návštevníkov láka poznávanie 
starobylej architektúry, gastro-
turistika, návšteva folklórnych 
podujatí, spoznávanie miestnych 
obyvateľov, oddych, zabáva a re-
lax. Slovensko je hrdé na svoj bo-
hatý folklór a zvyky. Každá oblasť, 
mesto alebo obec má svoj jedineč-
ný charakter a vlastný folklór, či 
už ide o tradičný odev (kroj), hud-
bu, piesne, alebo architektúru, 
zvyky a tradície. Folklórne zvyky 
jednotlivých regiónov sa prezen-
tujú na folklórnych festivaloch 
na viacerých miestach Slovenska. 

Folklórny festival Východná je naj-
starším a najväčším slovenským 
festivalom s medzinárodnou účas-
ťou. Na tomto festivale vystupuje 
ročne priemerne 1400 účinkujú-
cich z rôznych krajín.

Najvýznamnejšiu časť kultúrne-
ho dedičstva predstavuje pamiat-
kový fond. Ten pozostáva z ná-
rodných kultúrnych pamiatok, 
ktorými sú najmä hrady a zámky, 
ale aj kaštiele, sakrálne stavby, 
meštianske domy či technické 
pamiatky. Slovensko patrí medzi 
krajiny s najväčším počtom hra-
dov a zámkov v Európe. Nachádza 
sa tu 425 kaštieľov a 180 hradov 
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a zámkov spolu s hradnými rui-
nami. Medzi najznámejšie a najna-
vštevovanejšie hrady patrí Spišský 
hrad, ktorý pravidelne navštevuje 
vyše 200 tisíc návštevníkov. 

Folklór
Ak hovoríme na Slovensku o kultú-
re, jednoznačne hovoríme o miest-
nom folklóre. Slovensko a Slováci 
ako takí, sú nesmierne hrdí na svoj 
bohatý folklór a zvyky. Medzi fol-
klór zaraďujeme jedinečné kroje, 
piesne, architektúru, ale aj tradič-
né jedlá ako bryndzové halušky, 
alebo tradičné ľudové tance, až po 
tradície počas jednotlivých sviat-
kov. Folklórne zvyky jednotlivých 
regiónov sa od seba v určitých de-
tailoch líšia, no vo svojej podstate 

sa všetky spájajú s dobami minu-
lými a s uctievaním tradícii.

Národné kultúrne 
pamiatky
Medzi pamiatkami na zozname 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO má Slovenská republika 
aktuálne zapísaných sedem loka-
lít - päť kultúrnych a dve prírodné. 
Medzi kultúrne lokality patria:

• Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia od roku 1993.

• Levoča od roku 1993.

• Spišský hrad a pamiatky okolia 
od roku 1993.

• Rezervácia ľudovej architektúry 
Vlkolínec od roku 1993.

• Historické jadro mesta Bardejov 
od roku 2000.

• Drevené chrámy v slovenskej 
časti Karpatského oblúka od roku 
2008.

V Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva má Slovensko zapísa-
né taktiež dve prírodné lokality. 
Patria sem jaskyne Slovenského 
krasu a Aggtelekského krasu. Túto 
lokalitu zdieľa Slovensko spoločne 
s Maďarskom a zapísaná je od roku 
1995.  Druhou lokalitou sú Karpat-
ské bukové pralesy a staré bukové 
lesy Nemecka, zapísané v Zozna-
me od roku 2007.

Medzi folklór 
zaraďujeme 
jedinečné kroje, 
piesne, architektúru, 
ale aj tradičné jedlá 
ako bryndzové 
halušky, alebo 
tradičné ľudové 
tance, až po tradície 
počas jednotlivých 
sviatkov.
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Slovenská republika tiež zaujala 
svoje miesto na Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva a to s tromi ele-
mentmi:

• Fujara 

Ide o hudobný nástroj ľudovej kul-
túry označovaný aj ako „kráľovná 
medzi ľudovými nástrojmi“. Je roz-
šírená len na Slovensku, osobitne 
na území stredného Slovenska, 
a už niekoľko storočí je jedným 
z našich národných symbolov. Fu-
jara má pomerne špecifický zvuk, 
čo dopĺňa jej unikátnosť, ktorou sa 
môžu Slováci chváliť aj v zahraničí.

• Terchovská muzika 

Je ústne tradovaná hudobná kul-
túra pochádzajúca z obce Tercho-
vá a jej okolia. Pre terchovskú 
muziku je charakteristické 3 až 
4-členné sláčikové obsadenie ako 
aj viachlasný spev všetkých muzi-
kantov. 

• Gajdošská kultúra 

Gajdošská kultúra predstavuje 
súhrn všetkých kultúrnych preja-
vov viazaných na hudobný nástroj 
gajdy a jeho použitie, všetky ve-
domosti, ktoré tento nástroj, jeho 
výrobu, jeho formu a jeho použí-
vanie reprezentujú a sprevádzajú. 

Za kultúrou je možné vycestovať 
do ktoréhokoľvek z miest na Slo-
vensku. V každom z nich je možné 

nájsť pravidelné umelecké výstavy, 
hudobné vystúpenia či koncerty 
alebo kultúrne pamiatky z dôb mi-
nulých. Košice, metropola východ-
ného Slovenska, boli spolu s ju-
hofrancúzskym mestom Marseille 
v roku 2013 Európskym hlavným 
mestom kultúry, ale bohatý kul-
túrny život pretrváva aj po jeho 
skončení.

Cestovný ruch 
na Slovensku
Slovensko je známe ja pre svoje lie-
čivé kúpele, ktorých na Slovensku 
nájdete až 30. V roku 2015 navští-
vilo Slovenské kúpele 63 271 za-
hraničných návštevníkov. Najviac 
z nich bolo z Českej republiky (27 
594), nasledovali návštevníci z Ne-
mecka (7 695) a Izraela (5 870). Naj-
známejšími kúpeľmi na Sloven-
sku sú kúpele v Piešťanoch, ktoré 
každý rok navštevuje takmer 100 
000 návštevníkov, pričom takmer 
polovica z nich sú domáci náv-
števníci. 

Cestovný ruch je jedným z najdy-
namickejšie sa rozvíjajúcich od-
vetví. Príjmy cestovného ruchu 
prekročili v roku 2015 hodnotu 
2 mld. €. V oblasti cestovného ru-
chu podniká viac ako 20 tisíc pod-
nikateľov a na Slovensku sa v účas-
nosti nachádza približne 3 500 
ubytovacích zariadení s viac ako 
160 tisíc lôžkami realizujúcich 
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viac ako 11 miliónov prenocovaní. 
Podľa štatistík z tretieho kvartá-
lu roka 2016, bolo na Slovensku 
ubytovaných až 1 597 555 zahra-
ničných návštevníkov, medzi kto-
rých patrili najmä návštevníci 
z Českej republiky (500 451), Poľ-
ska (157 097) a Nemecka (136 994). 
Pre porovnanie, stúpol počet za-
hraničných návštevníkov oproti 
roku 2015 o 254 152 ľudí. 

Na Slovensku bolo vybudovaných 
niekoľko rekreačných stredísk, 
ktoré využívajú letnú i zimnú se-
zónu. Obľúbené sú rôzne lyžiarske 
strediská, ale aj vodné nádrže či 
termálne parky. Medzi najväčšie 
benefity Slovenska v rámci ces-
tovného ruchu patria prírodné 
pamiatky, ako horské oblasti, lesy, 

Košice, metropola 
východného 
Slovenska, boli spolu 
s juhofrancúzskym 
mestom Marseille 
v roku 2013 
Európskym hlavným 
mestom kultúry, ale 
bohatý kultúrny 
život pretrváva aj po 
jeho skončení.

plesá, jazerá, jaskyne, využívané 
predovšetkým na zimné športy, 
turistiku, horolezectvo, ale i ka-
noistiku.

Letný cestovný ruch
Aj napriek tomu, že sa na Sloven-
sku nachádza niekoľko väčších 
vodných plôch, ako napríklad 
Zemplínska Šírava, alebo Liptov-
ská Mara, je u nás viac rozvinutý 
skôr poznávací a turistický ces-
tovný ruch. K najatraktívnejším 
regiónom cestovného ruchu nie-
len u nás na Slovensku, ale v celej 
strednej Európe vôbec, patrí ob-
lasť stredného Slovenska, ktorej 
os tvorí rieka Hron a centrom sú 
sídla, mestá Banská Bystrica, Ban-
ská Štiavnica, Brezno, Kremnica, 
Sliač a Zvolen. Tieto vytvorili už 
v roku 1993 Nadáciu Pohronie, 
ktorá v predmetnom jedinečnom 
regióne rozvíja i propaguje ces-
tovný ruch a víta všetkých, ktorí 
sem prichádzajú za oddychom, 
rekreáciou a turistikou, bohat-
stvom tradícií, pestrosťou histórie 
i nenarušenými prírodnými loka-
litami. Hlavným lákadlom sú po-
čas letných mesiacov najmä hra-
dy a zámky. Ďalším turistickým 
lákadlom je metropola východné-
ho Slovenska – Košice. Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 a Eu-
rópske mesto športu 2016, kde sa 
koná najstarší maratón v Európe. 
Košice sú aj miestom s najväčšou 
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pamiatkovou rezerváciou na Slo-
vensku a s najväčším zlatým pok-
ladom v Európe, ktorý je umiest-
nený v podzemných priestoroch 
Východoslovenského múzea. 

Zimný cestovný ruch
Slovensko ako hornatá krajina 
má veľmi dobré prírodné pod-
mienky na rozvoj zimných špor-
tov. Až 62 % územia tvoria hory. 
Priemerný počet dní so snehovou 
pokrývkou je na väčšej časti úze-
mia viac ako 90 dní. Najvyšším 
pohorím, ktoré láka lyžiarov zo 
širokého okolia, sú Vysoké Tat-
ry. Tie možno považovať za naj-
významnejšiu turistickú destiná-
ciu. Medzi rokmi 2015 a 2016 bol 
zaznamenaný medziročný nárast 
cestovného ruchu až o 20,8 %. Naj-
viac hostí pravidelne mieri z Čes-
ka, Poľska, Nemecka a Maďarska, 
ale pribúdajú aj hostia z Ukrajiny, 
Ruska a Číny. 

KULTÚRNE DEDIČSTVO A CESTOVNÝ RUCH
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ŠKOLSTVO, 
VEDA 

A VÝSKUM

Počiatky školstva na území Slo-
venska siahajú až ku 9. storočiu, 
kedy v roku 863 prišli na naše 
územie slovanskí vierozvestci 
Konštantín a Metod. Konštantín 
vytvoril prvú slovanskú abece-
du hlaholiku, ktorá sa stala zák-
ladom pre šírenie vzdelania na 
území Veľkej Moravy. Obaja títo 
bratia založili aj prvé školy, čím 
položili základy pre budúce škol-
stvo na našom území. To sa po-
stupne menilo a formovalo pod-
ľa aktuálnych socio-kultúrnych 
zmien, až sa nakoniec sformovalo 
do podoby, ako ho poznáme dnes.

V Slovenskej republike tvoria 
školský systém tri základné stup-
ne škôl: primárny, sekundárny 
a terciárny. Štruktúru výchov-
no-vzdelávacej sústavy určujú zá-
kony a podrobnosti fungovania 
jej jednotlivých súčastí upravujú 
vyhlášky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky

Momentálne je školstvo na Slo-
vensku rozdelené do troch stup-
ňov, ktoré sú určené podľa veku 
dieťaťa, respektíve študenta. Pred-
prípravné vzdelávanie tvoria ma-
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terské školy, ktoré navštevujú deti 
ešte v predškolskom veku od 3 do 
6 rokov a slúžia skôr ako príprava 
na nástup do základnej školy, kto-
rá je prvým stupňom vzdelávania 
na Slovensku. V  materských ško-
lách je podľa posledných meraní 
zapísaných 157 956 detí. Základné 
školy navštevujú žiaci vo veku od 
6 do 15 rokov, v ojedinelých prí-
padoch iba do 10 rokov, ak ďalej 
pokračujú na osemročných gym-
náziách. Základná škola má dva 
stupne. Prvý stupeň trvá 4 roky 
(1. – 4. ročník), od piateho do de-
viateho ročníka sa žiaci vzdelá-
vajú na druhom stupni. Druhý 
stupeň trvá 5 rokov (5. – 9. roč-
ník). Základné školy nájdete rov-
nomerne rozmiestnené po celom 
území Slovenska. Ako materské, 
tak aj základné školy sa však mo-
mentálne potýkajú s nedostatkom 
žiakov, ktorý je spôsobený nízkou 
pôrodnosťou na Slovensku, ale aj 
vplyvom iných faktorov. Podľa po-
sledných štatistických údajov štu-
duje momentálne na základných 
školách 419 630 žiakov, z toho 397 
369 na štátnych základných ško-
lách, 6 052 žiakov na súkromných 
školách a 23 997 žiakov na školách 
cirkevných.

Po základnej škole si študenti vy-
berajú niektorú zo stredných škôl. 
Vybrať si tak môžu buď strednú 
odbornú školu, strednú školu so 
zameraním, alebo gymnázium. 

Na stredných odborných školách 
sa študenti môžu vyučiť za niekto-
rý z učňovských odborov, ako na-
príklad murár, rezbár, či iné, ale 
vyučiť sa môžu aj v oblasti služieb, 
ako pekár, čašník, či kaderník. 
Štúdium na stredných odborných 
školách trvá rôzne dlho, no pohy-
buje sa od dvoch do štyroch rokov. 
Stredné odborné školy navštevuje 
približne 146 737 žiakov na celom 
Slovensku. Stredné školy sa tak-
tiež môžu špecializovať na kon-
krétnu oblasť. Preto u nás existujú 
stredné školy športové, elektro-
technické, pedagogické a mno-
hé ďalšie. Gymnáziá poskytujú 
študentom všeobecné vzdelanie 
a zväčša slúžia ako príprava na 
vysokoškolské štúdium. Štúdium 
na stredných školách a gymná-
ziách trvá štyri alebo päť rokov. 
V prípade osemročného gymná-
zia trvá štúdium osem rokov (no 
zároveň trvá kratšie štúdium na 
základnej škole). V súčasnosti štu-
duje na osemročných gymnázi-
ách približne 21 658 žiakov a na 
štvorročnom gymnáziu (v dennej 
a externej forme) študuje 74 384 
študentov.

Vzdelávací systém na Slovensku 
poskytuje vysokoškolské vzdela-
nie prvého, druhého a tretieho 
stupňa. Vzdelanie prvého stup-
ňa (Bc. – bakalárske) trvá 3 roky 
a je ukončené vykonaním štátnej 
skúšky a obhajobou bakalárskej 
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práce. Po absolvovaní trojročné-
ho štúdia má študent možnosť 
pokračovať v štúdiu na magister-
skom alebo inžinierskom stupni, 
ktoré trvá 2 roky. Študent po vy-
konaní štátnej skúšky a obhajobe 
diplomovej práce získa vysoko-
školské vzdelanie druhého stup-
ňa. Na niektorých univerzitách 
existujú fakulty s dĺžkou štúdia 
6 rokov (napríklad lekárske fa-
kulty, kde sa úspešné absolvova-
nie štúdia končí udelením titulu 
MUDr.). Na slávnostnej promócií 
po ukončení štúdia je absolven-
tovi na väčšine fakúlt udelený ti-
tul magister (Mgr.) alebo inžinier 
(Ing.), podľa toho, aký odbor štu-
doval. Tretí stupeň univerzitného 
štúdia na Slovensku je doktorand-
ské štúdium. Absolvuje ho už ove-
ľa menej študentov a absolventovi 
sa po úspešnom ukončení udeľu-
je  vedecký titul PhD. Počet vyso-
koškolských študentov sa podľa 
posledných štatistických meraní 
blížil ku číslu 160 tisíc.

Vzdelávací systém 
na Slovensku 
poskytuje 
vysokoškolské 
vzdelanie prvého, 
druhého a tretieho 
stupňa.

Na Slovensku rozdeľujeme vysoké 
školy do štyroch skupín. Pozná-
me verejné vysoké školy, štátne 
vysoké školy, súkromné vysoké 
školy a zahraničné vysoké školy. 
Verejné vysoké školy sú prístup-
né pre každého študenta a nie 
sú spoplatnené. Medzi najlepšie 
vysoké školy nie len u nás, ale 
aj v Európe, patrí Univerzita Ko-
menského v Bratislave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, 
Technická Univerzita v Košiciach 
a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Najlepšie hodnotené 
odbory na Slovensku, čo sa týka 
výučby na vysokej škole a uplat-
nenia po skončení štúdia sú odbo-
ry technického a ekonomického 
zamerania. 

Štúdium na Slovensku 
pre cudzincov
Deti zahraničných cudzincov 
s udeleným pobytom na území 
Slovenskej republiky, žiadateľov 
o azyl a Slovákov žijúcich v zahra-
ničí, majú rovnaké podmienky na 
štúdium ako občania Slovenskej 
republiky. To znamená, že na štát-
nych (nie súkromných a cirkev-
ných) školách môžu študovať bez-
platne a bezplatne sa im požičiava 
aj základná učebná literatúra. Na 
odstránenie jazykových bariér na 
základných školách a stredných 
školách sa pre deti cudzincov or-
ganizujú základné a rozširujúce 

ŠKOLSTVO, VEDA A VÝSKUM



/34

jazykové kurzy štátneho jazyka. 
Na Slovensku je povinná školská 
dochádzka desaťročná a trvá naj-
dlhšie do konca školského roka, 
v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov 
veku. 

Ústava Slovenskej republiky pri-
znáva cudzincom, okrem iného, 
aj práva týkajúce sa vzdelávania. 
Podľa článku 33 Ústavy nesmie byť 
nikomu na ujmu príslušnosť ku 
ktorejkoľvek národnostnej men-
šine alebo etnickej skupine. Táto 
zásada sa odzrkadľuje aj v práv-
nych predpisoch upravujúcich 
vzdelávanie a platí aj pokiaľ ide 
o prístup k vzdelávaniu. V nad-
väznosti na článok 34 sa občanom 
tvoriacim v Slovenskej republike 
národnostné menšiny alebo et-
nické skupiny zaručuje všestran-
ný rozvoj, najmä právo spoločne 

Na Slovensku je 
povinná školská 
dochádzka 
desaťročná a trvá 
najdlhšie do konca 
školského roka, 
v ktorom žiak 
dovŕšil 16 rokov 
veku.

s inými príslušníkmi menšiny ale-
bo skupiny rozvíjať vlastnú kul-
túru, právo rozširovať a prijímať 
informácie v ich materinskom 
jazyku, združovať sa v národ-
nostných združeniach, zakladať 
a udržiavať vzdelávacie a kultúr-
ne inštitúcie. Občanom patriacim 
k národnostným menšinám alebo 
etnickým skupinám sa za podmie-
nok ustanovených zákonom zaru-
čuje okrem práva na osvojenie si 
štátneho jazyka aj právo na vzde-
lanie v ich jazyku. 

Veda a výskum 
na Slovensku
Veda a výskum sú na Slovensku 
spojené najmä so štátom finan-
covanými vysokými školami, od-
bornými ústavmi a Slovenskou 
akadémiou vied (SAV). SAV na 
svojich pracoviskách rozvíja ve-
decko-výskumnú činnosť a zdru-
žuje najvýznamnejších vedec-
kých pracovníkov. 

Organizácie Slovenskej akadémie 
vied riešia rôzne druhy vedec-
kých a iných projektov cez sloven-
ské grantové agentúry, európske 
programy a iné formy spolupráce. 
SAV združuje niekoľko medziná-
rodne uznávaných pracovísk, ako 
ekonomický ústav, ústav experi-
mentálnej fyziky, či ústav sveto-
vej literatúry. Spolupracuje na 48 
medzinárodných projektoch a 54 
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národných. SAV predstavuje ob-
rovský potenciál ekonomického, 
technologického, sociálneho a bez-
pečnostného rozvoja Slovenska. 
V záujme toho akadémia realizu-
je spoluprácu s neakademickými 
subjektmi vo verejnej i  súkrom-
nej sfére a poskytuje im vedecké 
informácie na riešenie problémov 
a úloh rozvoja.

Slovenská akadémia vied v mno-
hých smeroch spolupracuje aj 
s univerzitným vedeckým vý-
skumom a podieľa sa na ňom, čím 
výrazným spôsobom dopomáha 
aj k zlepšeniu vedeckej činnosti 
na vysokých školách. Jej podiel 
je rovnako nezastupiteľný vo vý-
učbe študentov na vysokých ško-
lách, najmä vedeckej príprave 
doktorandov a expertov mnohých 
kľúčových či vysokošpecializova-
ných odborov, aké na univerzi-
tách nemajú zastúpenie. 

Súkromný sektor sa vo sfére vedy 
a výskumu zatiaľ realizuje v ob-
medzenej miere. Všeobecne kva-
litnú úroveň, porovnateľnú so 
svetovou, majú najmä technické 
odbory. Tento fakt zvýrazňuje 
aj počet vedeckých článkov pre-
zentovaných v špičkových publi-
káciách, kde je na tom Slovensko 
najlepšie v odbore inžinierstva 
a technológií.

Od roku 2002 vzrástol podiel 
výdavkov z HDP odvádzaný na 
výskum a vedu z 0,56 % na 1,18 % 
v roku 2015. V roku 2016 výdavky 
na výskum a vývoj dosiahli sumu 
927,3 miliónov €, z toho 629,3 mi-
liónov € bolo financovaných z ve-
rejných prostriedkov a 298 milió-
nov € z prostriedkov súkromných. 
V sektore výskumu a vývoja pra-
cuje 28 752 zamestnancov, kam sa 
radia výskumníci, technici a ek-
vivalentný personál a pomocný 
personál. 
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EKONOMIKA

Vývoj slovenskej ekonomiky vo 
výraznej miere ovplyvnila trans-
formácia z centrálne riadenej 
ekonomiky na hospodárstvo voľ-
ného trhu. Budovanie systému 
otvorenej ekonomiky a zvyšova-
nie exportu uľahčil aj vstup Slo-
venska do Európskej únie 1. mája 
2004, ktorý zabezpečil zvýšenie 
medzinárodnej kooperácie, kon-
kurencieschopnosti Slovenska na 
medzinárodných trhoch a zvýšil 
množstvo zahraničných investícií, 
prevažne v sektoroch priemysel-
nej výroby, služieb a stavebníctva. 
Slovensko je otvorenou, proex-
portnou ekonomikou s úzkym pre-
pojením hlavne na nemecký trh. 
Exportný charakter ekonomiky 
však spôsobil, že hospodárska 
kríza v roku 2008 zasiahla Slo-
vensko viac ako iné krajiny. Rast 

ekonomiky sa spomalil, dopyt ob-
chodných partnerov po priemy-
selných produktoch i pracovných 
silách klesol a značne sa sťažila 
dostupnosť úverov pre podnika-
teľské subjekty. Ťažký dopad krí-
zy na slovenskú ekonomiku sčasti 
zmenšilo prijatie eura 1. januára 
2009, ktoré otvorilo trh ďalším 
investorom, zabezpečilo lacnejší 
kapitál pre fiškálne potreby vlá-
dy a prinieslo menovú stabilitu. 
Od prvej polovice roka 2010 slo-
venský export kontinuálne rástol 
a v ďalších rokoch dosiahol svoju 
predkrízovú úroveň. 

Vďaka množstvu zahraničných in-
vestícií a vysokému exportu patrí 
slovenská ekonomika v súčasnos-
ti medzi najrýchlejšie rastúce eko-
nomiky Európy. Na základe HDP 
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na obyvateľa a kúpnej sily obyva-
teľstva je Slovensko po Slovinsku 
a Česku treťou najsilnejšou ekono-
mikou bývalých socialistických 
štátov. Rast HDP priemerne dosa-
huje 3,0 % ročne.  

V najbližších rokoch je očakáva-
ný ďalší nárast investícií do auto-
mobilového priemyslu (príchod 
automobilky Jaguar Land Rover) 
a energetiky, a teda aj zvyšovanie 
množstva pracovných miest a po-
kles nezamestnanosti, ktorá už 
v súčasnosti dosahuje historické 
minimá (9,5 %). Priemerná me-
sačná mzda v roku 2016 dosiahla 
v  hospodárstve SR 889 Eur. Naj-
vyššia úroveň priemernej mesač-
nej mzdy bola v IT sektore (1 672 
Eur) a  finančníctve a poisťovníc-
tve (1 563 Eur).

Poľnohospodárstvo 
Poľnohospodárska výroba sa v sú-
časnosti dostáva do úzadia – množ-
stvo zamestnancov v tomto sektore 
predstavuje zhruba 3%. 

Rastlinná výroba tvorí zhruba 
40% poľnohospodárskej produkcie 
Slovenska. Celková výmera poľ-
nohospodárskej pôdy je 2 389 616  
ha, pričom 59,1 %  je orná pôda 
a 35,9 % sú  trvalo trávnaté porasty. 
Podľa kvality pôdy a poveternost-
ných podmienok sa na Slovensku 
vymedzuje 5 základných výrob-
ných oblastí – kukuričná (cca 37 % 

rozlohy SR), ktorá zahŕňa územie 
s predpokladom na pestovanie 
kukurice, zrna, cukrovej repy, 
teplomilnej zeleniny a ovocia či 
vínnej révy. Táto oblasť pokrýva 
územia úrodných nížin na juhu 
a juhovýchode Slovenska (Podu-
najská, Východoslovenská nížina). 
Ďalšou je repárska oblasť (13 % 
rozlohy SR), ktorá zahŕňa územia 
do 350 m.n.m. a jej typickou plodi-
nou je cukrová repa. Túto oblasť 
reprezentuje Podunajská nížina. 
Zemiakárska oblasť (15 % rozlohy 
SR) je typická pre vyššie a chladné 
polohy do 600 m.n.m, napríklad 
v Hornádskej a Popradskej kotline. 
Zemiakovo-ovsená oblasť, teda 
celá Záhorská nížina a okrajové 
časti Východoslovenskej nížiny,  
zaberá 9,5 % rozlohy SR a je vhod-
ná predovšetkým na pestovanie 
zeleniny. Horská oblasť (24,6 % 
rozlohy SR), teda územie Kysúc, 
Oravy, Horehronia či Slovenské-
ho Rudohoria,  má najslabšie kli-
matické i pôdne predpoklady pre 
rastlinnú výrobu a je nahrádzaná 
živočíšnou výrobou. 

Charakteristickou súčasťou slo-
venského hospodárstva je vino-
hradnícka produkcia sústredená 
v šiestich vinohradníckych ob-
lastiach, ktoré spoločne zaberajú 
zhruba 12 000 ha pôdy. Plošne 
najrozsiahlejšia je Malokarpatská 
oblasť na západe, najteplejšia je 
Južnoslovenská, najrozmanitejšia 
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Nitrianska a šesticu dopĺňajú Stre-
doslovenská, Východoslovenská 
a najslávnejšia Tokajská oblasť na 
juhovýchode krajiny. Celková roč-
ná vína je zhruba 400 000 hl vína 
a ročná spotreba na jedného oby-
vateľa Slovenska približne 12,5 l. 

Živočíšna výroba predstavuje 
zhruba 60% poľnohospodárskej 
produkcie. Chov dobytka je koncen-
trovaný v okrajových, prihranič-
ných územiach stredného a  sever-
ného Slovenska – na Podunajskej 
nížine, v Košickej kotline, na Lip-
tove a na Orave. Chov ošípaných 
sa sústreďuje do oblastí s vyššou 
produkciou kukurice, teda do ob-
lastí Východoslovenskej nížiny, 
Košickej kotliny a Juhoslovenskej 
kotliny. Chov oviec je menej ná-
ročný na úrodnosť pôdy, preto sa 
vyskytuje aj  v oblastiach Zvolen-
skej kotliny, Krupinskej planiny, 
Gemera, Horehronia, Liptova či 
Oravy. V súčasnosti prechádza 
živočíšna výroba vážnou krízou. 
Sužuje ju nedostatočná podpora 
z verejných zdrojov a nepriazni-
vý vývoj cien, ktoré zaostávajú 
za úrovňou výrobných nákladov. 
Produkcia bravčového, hydinové-
ho mäsa, vajec a posledný rok už 
aj mlieka, je pre farmárov strato-
vá, čoho dôsledkom je postupné 
znižovanie stavov hospodárskych 
zvierat. 

Vďaka množstvu 
zahraničných 
investícií 
a vysokému exportu 
patrí slovenská 
ekonomika 
v súčasnosti medzi 
najrýchlejšie 
rastúce ekonomiky 
Európy.

Rozmach na Slovensku naopak 
zažíva ekologické poľnohospo-
dárstvo, ktoré je v súčasnosti naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcou 
zložkou agrosektora. Dôvodom 
rastu sú na jednej strane dotácie 
Európskej únie v oblasti biopotra-
vín, ale aj zvýšený dopyt spotre-
biteľov po kvalitných a zdravých 
potravinách. Za posledné dva 
roky niekoľkonásobne vzrástol 
počet ekofariem a ich výme-
ra – v  súčasnosti je ich vyše 220 
na ploche viac než 94-tisíc ha. 

Priemysel 
Priemysel Slovenska v posledných 
20 rokoch charakterizuje prechod 
od ťažkého, najmä zbrojárskeho 
a hutníckeho priemyslu k výrobe 
automobilov či spotrebnej elektro-
niky. Namiesto východných kra-
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jín začali firmy vyvážať najmä 
na trhy Európskej únie. Najvyťa-
ženejšími oblasťami priemyslu 
sú automobilový priemysel, elek-
trotechnický priemysel, stavebný, 
farmaceutický či potravinársky 
priemysel. 

Strojárenský priemysel je kľúčo-
vým odvetvím slovenského hos-
podárstva so silnou tradíciou. Za-
mestnáva vyše 30 % obyvateľstva 
v produktívnom veku a realizuje 
98 % vývozu SR. Masívny rozmach 
priemyslu podporil najmä vznik 
priemyselných parkov – združení 
firiem s vlastnou infraštruktúrou. 
Dopravné strojárstvo je  najsilnej-
ším odborom priemyselnej výro-
by, za ktorým nasleduje výroba 
počítačových, elektronických 

Strojárenský 
priemysel je 
kľúčovým odvetvím 
slovenského 
hospodárstva so 
silnou tradíciou. 
Zamestnáva vyše 
30 % obyvateľstva 
v produktívnom 
veku a realizuje 
98 % vývozu SR.

a optických výrobkov a výroba ko-
vov a kovových konštrukcií. 

Rozmach automobilového prie-
myslu na Slovensku sa viaže ku 
skorým porevolučným časom, keď 
sa nemecká automobilová spoloč-
nosť Volkswagen rozhodla vybu-
dovať závod na výrobu automo-
bilov pri Bratislave. Slovensko 
sa príchodom ďalších dvoch au-
tomobiliek (PSA Peugeot Citroën 
(Trnava) a KIA Motors (Žilina) 
a vďaka prítomnosti globálnych 
dodávateľských podnikov (naprí-
klad Valeo, Faurecia, Lear, Mag-
neti Marelli, GetragFord) stalo 
v nasledujúcich rokoch jedným 
z vedúcich výrobcov automobi-
lov v strednej a východnej Euró-
pe. Rok 2016 bol v automobilovom 
priemysle rekordným – v automo-
bilových závodoch sa dohromady 
vyrobilo viac než 1 040 000 áut. 
Slovensko zároveň vedie sveto-
vý rebríček v počte vyrobených 
automobilov na tisíc obyvateľov. 
V roku 2016 to bolo 191 vozidiel 
na tisíc obyvateľov. Na Sloven-
sko prichádza aj automobilka Ja-
guar Land Rover, ktorá od roku 
2018 vytvorí v Nitrianskom kraji 
6000 – 8000 nových pracovných 
miest. 

Medzi významné aktivity rozvoja 
automobilového priemyslu mô-
žeme považovať i prvé iniciatívy 
v rozvoji e-mobility na Slovensku. 
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Budovanie elektrickej infraštruk-
túry pre elektrické automobily na 
Slovensku naštartovali spoločnos-
ti Východoslovenská energetika, 
člen skupiny RWE, a Západoslo-
venská energetika, člen skupiny 
E.On. 

Elektrotechnický priemysel od 
roku 2000 rástol najrýchlejšie 
spomedzi všetkých odvetví prie-
myselnej výroby a v slovenskom 
priemysle má svoje významné 
a nezastupiteľné miesto. Niekdaj-
šie centrá elektrotechnickej výro-
by ako Nižná na Orave, Stropkov 
či Bratislava stratili svoje výsad-
né postavenie a boli nahradené 
priemyselnými parkmi s príspev-
kami zahraničných investorov 
a automatizovanou výrobou. Nové 
elektrotechnické centrá vznikli 
na západnom Slovensku – Galanta 
(Samsung Electronics Slovakia), 
Nitra (Foxconn Slovakia, SE Bord-
netze), Trenčín (AU Optronics, 
VMA Slovakia), ale aj na východe 
Slovenska (Kechnec – Magneti Ma-
relli Electronic Systems, IEE Sen-
sing Slovakia; Michalovce – BSH 
Drives and Pumps, Yazaki Wiring 
Technologies Slovakia). 

IKT sektor predstavuje dôležitý 
zdroj rastu HDP krajiny. Sloven-
sko ponúka zahraničným investo-
rom v sektore informačných a ko-
munikačných služieb množstvo 
výhod relatívne nízke mzdové ná-

klady na kvalifikovanú pracovnú 
silu, vysokú úroveň ovládania 
cudzích jazykov či výbornú prí-
stupnosť vysokoškolského vzde-
lania v odvetví IKT pre budúcich 
zamestnancov. Medzi najväčších 
zamestnávateľov v IT sektore na 
Slovensku patria T-Systems, IBM 
International Service Centre, AT&T 
Global Network Services, Accentu-
re či ESET. 

Farmaceutický priemysel na Slo-
vensku reprezentujú napríklad 
spoločnosti ZENTIVA (Hlohovec), 
BIOVETA (Nitra), IMUNA (Šarišské 
Michaľany) či BIOTIKA (Slovenská 
Ľupča). 

K najväčším zástupcom potravi-
nárskeho priemyslu patria Kraft 
Foods Slovakia, Palma Tumys, Rajo 
(Bratislava), Nestlé (Prievidza), 
Tauris (Rimavská Sobota), či Slo-
venské cukrovary (Sereď).
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SLUŽBY

Služby patria medzi najpoužívanej-
šie meradlá ekonomickej vyspelos-
ti štátu. Na Slovensku sa výraznou 
mierou podieľajú na zamestnanosti 
(zamestnávajú takmer 1,5 milióna 
ľudí)  i  tvorbe HDP (takmer 60 %). 
V prvom rade však zabezpečujú 
každodenné potreby obyvateľstva 
a odrážajú jeho celkovú životnú 
úroveň. Keďže sú úzko previaza-
né s cestovným ruchom, dôraz sa 
kladie na neustále  zvyšovanie ich 
kvality. Z pohľadu budúcnosti kra-
jiny je veľmi dôležitá úroveň vzde-
lávania, vedy, výskumu a zdra-
votnej starostlivosti, teda štátom 
zabezpečovaných služieb.

Vzdelávaciemu systému a cestov-
nému ruchu sme sa prioritne ve-
novali v predchádzajúcich kapito-
lách. Teraz sa bližšie pozrieme na 

vybrané oblasti slovenskej sociál-
nej infraštruktúry (zdravotníctvo, 
sociálna starostlivosť, bankovníc-
tvo, poisťovníctvo, stravovacie, 
ubytovacie služby, obchod) a tech-
nickej infraštruktúry (telekomu-
nikácie).

Zdravotnícka starostlivosť je za-
bezpečovaná zo zdravotného po-
istenia pacientov, ktoré je povinné 
pre každého občana SR a odvádza 
sa zo mzdy. Za deti, invalidných 
občanov a ženy na materskej do-
volenke ich odvádza štát. 

Zdravotné poistenie garantuje ob-
čanom zabezpečenie primeranej 
dostupnosti zdravotníckej starost-
livosti a úhradu poskytnutej sta-
rostlivosti. Nadštandardné zdra-
votnícke služby (výber operatéra 
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či rôzne plastické operácie) a na-
príklad aj zubnú lekársku starost-
livosť si pacient hradí samostatne.

Zdravotné poistenie je možné uza-
tvoriť v troch poisťovniach – v jed-
nej štátnej (Všeobecná zdravotná 
poisťovňa) a v dvoch súkromných 
(Dôvera a Union). Líšiť sa však 
môžu v počte zmluvných lekárov 
či v čakacích lehotách.

Na celom území Slovenska sú 
umiestnené rozličné zdravotníc-
ke zariadenia – nemocnice, polik-
liniky a zdravotné strediská. Vo 
vybraných nemocniciach fungu-
je pohotovostná služba v pracov-
ných dňoch v popoludňajších ho-
dinách. Rýchla zdravotná pomoc 
poskytuje služby 24 hodín denne 
a je dostupná na telefónnych čís-
lach 155 a 112.

Vysoko špecializované nemocnice 
sa nachádzajú  napríklad v Bra-
tislave (Univerzitná nemocnica), 

Hypotekárne 
úvery sú historicky 
najnižšie a u nových 
úverov sa poskytujú 
s priemernou 
úrokovou sadzbou 
1,89 %.

v Martine (Martinská fakultná ne-
mocnica), v Banskej Bystrici (Det-
ská fakultná nemocnica s polikli-
nikou) či v Košiciach (Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura).

Bankovníctvo na Slovensku je 
dvojstupňové. Prvý stupeň tvorí 
Národná banka Slovenska, kto-
rá riadi peňažný obeh a stará sa 
o bezpečné fungovanie a rozvoj 
bankového systému. Kľúčovým 
medzníkom v histórii Národnej 
banky Slovenska bol vstup Sloven-
skej republiky do Európskej únie. 
Po vstupe do eurozóny, 1. januára 
2009, sa zvýraznila jej úloha pri 
zabezpečovaní stability domáce-
ho finančného sektora.

Druhým stupňom bankovej sú-
stavy sú komerčné banky, ktoré 
poskytujú finančné služby (ban-
kové prevody, poskytovanie úve-
rov, hypoték, sporiacich produk-
tov) i nefinančné služby (vedenie 
účtov, poskytovanie platobných 
kariet, poistenie). Medzi najstar-
šie a najväčšie komerčné banky 
patria Slovenská sporiteľňa, Vše-
obecná úverová banka, ďalšími sú 
Tatra banka, OTP banka, Poštová 
banka a iné. Banky sú otvorené 
v pracovných dňoch a v nákup-
ných strediskách aj počas víken-
du.

Pri nákupoch tovarov a služieb 
je možné platiť hotovostne alebo 
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bezhotovostne, teda prostredníc-
tvom platobných kariet (Master-
Card, Visa, Maestro, American Ex-
press, Diners Club International). 
Bezhotovostnú platbu možno vy-
konať prostredníctvom debetnej 
karty s PIN kódom alebo bezkon-
taktne (bez PIN kódu) alebo pro-
stredníctvom mobilného bankov-
níctva. 

V rámci finančných služieb mož-
no požiadať o rôzne typy úverov, 
napríklad o účelové alebo hypo-
tekárne úvery (podľa typu banko-
vej operácie), zahraničné a tuzem-
ské, podnikové alebo spotrebné 
a krátkodobé alebo dlhodobé. Hy-
potekárne úvery sú historicky 
najnižšie a u nových úverov sa 
poskytujú s priemernou úrokovou 
sadzbou 1,89 %. Spotrebné úvery 
sa v roku 2016 poskytovali s prie-
mernou úrokovou sadzbou 11,81 
% pri päťročných úveroch. 

Na Slovensku existuje niekoľko 
typov poistení – zdravotné pois-
tenie (spomenuté vyššie), sociálne 
poistenie a životné a neživotné 
poistenie. 

Sociálna poisťovňa zahŕňa všet-
ky typy sociálneho poistenia, čiže 
nemocenské poistenie, dôchodko-
vé poistenie - starobné a invalidné, 
úrazové poistenie, garančné pois-
tenie a poistenie v nezamestna-
nosti. Sociálne poistenie odvádza 

zamestnávateľ za zamestnanca 
vo forme odvodov. Životné pois-
ťovne (napríklad AEGON, MetLife, 
AXA, Groupama) uzatvárajú po-
istné zmluvy pre prípad smrti ale-
bo dožitia, poistenie prostriedkov 
na výživu detí či dôchodkové po-
istenie.  Neživotné poisťovne (na-
príklad Genertel, QBE Insurance) 
nahrádzajú škody, ktoré je možno 
vyjadriť vo forme finančnej stra-
ty (napríklad úrazové poistenie, 
havarijné poistenie, majetkové 
poistenie). Univerzálne poisťov-
ne (napríklad Allianz, Komunálna 
poisťovňa, Kooperativa či UNIQA) 
vykonávajú životné aj neživotné 
poistenie. V súčasnosti už zákon 
zakladanie poisťovní s oboma 
typmi poistenia nepripúšťa. 

Ubytovacie služby sú poskytova-
né verejnosti v ubytovacích zaria-
deniach za úhradu na prechodné 
ubytovanie. Budujú sa spoločne 
so stravovacím zariadením (hotel, 
motel), prípadne ako samostat-
né zariadenia (ubytovňa, chata, 
kemping). Ubytovacie zariadenia 
sa delia podľa vybavenia, úrovne 
a druhu poskytovaných služieb 
do tried, ktoré sa označujú urči-
tým počtom hviezdičiek.

Hotely sú najčastejšou formou 
ubytovania turistov – v roku 2015 
navštívil slovenské hotely viac 
než milión návštevníkov. Súčas-
ným trendom je stavba hotelov, 
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ktoré poskytujú vysoký komfort 
a spektrum služieb (wellness zóna, 
posilňovne, tenisové kurty). Pen-
zióny sú ubytovacie zariadenia 
v menších mestách či rekreačných 
zariadeniach s menším počtom 
lôžok a poskytovaných služieb. 
V rebríčku návštevnosti sú na 
druhom mieste a v roku 2015 ich 
navštívilo vyše 20 000 návštevní-
kov. Kempy sú vyhradeným areá-
lom, v ktorom si môžete umiestniť 
svoj stan alebo karavan. Nachá-
dzajú sa v každom rekreačnom 
stredisku, zvyčajne pri vodných 
plochách.

Na Slovensku funguje viacero ty-
pov stravovacích zariadení, ktoré 
sa líšia typom kuchyne, posky-
tovaných služieb i cenovej ná-
ročnosti. V súčasnosti prevláda 
trend rýchleho občerstvenia, resp. 
fast-foodov a ich zdravých varian-
tov. Reštaurácie, ktoré sa venujú 
tradičnej slovenskej gastronómii, 
sú koliby a salaše. Na Slovensku 
však prevládajú zariadenia s me-
dzinárodnou kuchyňou (pizzerie, 
čínske či indické reštaurácie). Sú-
časným trendom je špecializácia 
reštaurácií na osobitý druh výživy, 
napríklad raw výživu (orientácia 
na surovú stravu) alebo na vege-
tariánsku či vegánsku stravu. No-
vinkami v  oblasti gastronómie je 
rozvoj kaviarenskej kultúry a sú-
kromných pivovarov. Zákaznícky 
servis je na vysokej úrovni, kva-

litne vyškolený, anglicky hovoria-
ci personál a kvalita ponúkaných 
produktov rozhodujú v období 
vysokej konkurencie o úspechu 
a návštevnosti prevádzok. 

Maloobchod na Slovensku v súčas-
nosti zažíva svoj rozkvet. Dôvo-
dom je hlavne zmena nákupného 
správania obyvateľstva, zvýšený 
záujem o kvalitné, domáce potra-
viny a nižší dopyt po potravinách 
z dovozu. Dynamický rast tržieb 
zaznamenali vroku 2015 nielen 
špecializované predajne potra-
vín (o 21,8 %), ale aj  predajcovia 
informačných a komunikačných 
technológií (o 46,5 %). V rámci 
veľkoobchodu sa v roku 2015 naj-
viac darilo spoločnostiam OMV 
Slovensko, Unipetrol Slovensko, 
Phoenix Zdravotnícke zásobovanie 
či IKEA Components. 

Hlavnými exportnými položkami 
Slovenska v rámci zahraničné-
ho obchodu sú motorové vozidlá, 
súčiastky a príslušenstvo motoro-
vých vozidiel, ďalej elektrotech-
nické, farmaceutické či optické 
výrobky. Dovozné položky pred-
stavujú stroje a mechanické zaria-
denia, elektrotechnické výrobky, 
vozidlá alebo minerálne palivá. 
Najvýraznejšími exportnými part-
nermi Slovenska sú Nemecko, Veľ-
ká Británia, Poľsko, Rakúsko či 
Francúzsko. V roku 2015 bolo sal-
do zahraničného obchodu  (roz-
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diel príjmov a výdavkov z expor-
tu a importu) aktívne v objeme 
3 302,9 mil. Eur.

Najvýraznejšími 
exportnými 
partnermi 
Slovenska 
sú Nemecko, 
Veľká Británia, 
Poľsko, Rakúsko 
či Francúzsko.

V minulosti poskytovatelia tele-
komunikačných služieb sústre-
dili svoje obchodné aktivity vý-
lučne na hlasovú komunikáciu 
(prostredníctvom pevnej linky), 
v súčasnosti sa služby poskytova-
teľov telekomunikačných a inter-
netových služieb zlučujú. Spolu 
so zriadením pevnej linky sú po-
núkané rôzne výhodné programy, 
napríklad v kombinácii s interne-
tom alebo televíziou. Najväčším 
poskytovateľom služieb pevnej 
linky je Slovak Telekom, ďalším je 
napríklad UPC. 

V súčasnosti pôsobia na Slovensku 
štyria mobilní operátori (Orange 
Slovensko, Telekom, 02 Slovensko 
a 4ka). Zákazník má možnosť vý-
beru, či chce telefonovať prostred-

níctvom paušálu alebo predplate-
nej, dobíjacej karty.

Slovenská pošta predstavuje štá-
tom stanovenú univerzálnu pošto-
vú službu, teda slúži na zabezpečo-
vanie potrieb všetkých užívateľov 
poštových služieb na území Slo-
venskej republiky. Väčšina pôšt 
je otvorených počas pracovného 
týždňa a v sobotu. V nedeľu sú po-
šty zatvorené. Občania môžu vyu-
žívať aj činnosť súkromných poš-
tových subjektov, ktoré poskytujú 
doručovateľské a kuriérske služby, 
napríklad Aramex CZ, s.r.o., o.z., 
Cromwell, a.s., DHL Express (Slova-
kia), spol. s r.o., Geis SK s.r.o., GLS 
Slovakia, a.s.

SLUŽBY
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DOPRAVA  
A INFRAŠTRUKTÚRA

Doprava je jednou z najdôleži-
tejších častí terciárneho sektora. 
Vzhľadom na to, že Slovensko je 
svojou polohou dôležitou obchod-
nou križovatkou a tranzitnou kra-
jinou, neustále vyvstávajú požia-
davky na kvalitnú infraštruktúru, 
organizáciu všetkých druhov do-
pravy a čo najrýchlejšie a najdô-
slednejšie prepojenie všetkých 
regiónov Slovenska.

Na Slovensku sa nachádza 35 le-
tísk, ktoré zabezpečujú medziná-
rodné i vnútroštátne lety. Medzi-
národné lety poskytuje Letisko M. 
R. Štefánika v Bratislave, Letisko 
Košice, Letisko Poprad – Tatry, Le-
tisko Sliač, Letisko Piešťany a Le-
tisko Žilina. Ďalším typom sú vo-
jenské letiská (Malacky, Prešov) 
a neverejné letiská (napríklad 
Bidovce, Holíč, Ražňany) či letis-
ká určené na letecké práce (naprí-
klad Ožďany, Drienovec, Haniska, 
Zborov…). 

Letisko M. R. Štefánika – Airport 
Bratislava, a. s. (BTS), sa nachádza 
9 km od centra Bratislavy, v mest-
skej časti Bratislava-Ružinov. Toto 
letisko je najväčším a najvyťaže-
nejším na Slovensku. Ročne pre-
praví priemerne 1,5 milióna ces-
tujúcich a vyznačuje sa najväčším 
počtom medzinárodných spojení. 
Ponúka 30 pravidelných letov do 
15 krajín, 29 miest a rôznych do-
volenkových destinácií (naprí-
klad do Thajska, na Srí Lanku či 
Maledivy).

Z 30 pravidelných leteckých spo-
jení 19 letov zabezpečuje letecká 
spoločnosť Ryanair (napríklad 
Atény, Brusel, Londýn, Madrid či 
Rím a v sezóne apríl až október 
napríklad Malaga, Korfu, Paríž, 
Trapani). Dva lety zabezpečuje 
spoločnosť České aerolínie (Praha, 
Košice), po jednom lete spoločnos-
ti Pobeda (Moskva), flydubai (Du-
baj) a Wizz Air (Skopje). Sezónne 

08/
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a charterové lety zabezpečuje le-
tecká spoločnosť Smartwings. 

Letisko Košice – Airport Koši-
ce, a.s., situované 6 km od Košíc 
v mestskej časti Košice-Barca, je 
druhým najväčším letiskom na 
Slovensku. Za rok 2016 prepravilo 
436 696 cestujúcich. Z Košíc lieta 
9 pravidelných letov a v prevádz-
ke sú i sezónne a charterové lety. 
Cestujúci môžu využiť služby Čes-
kých aerolínií (lety do Bratislavy, 
Kyjeva, Prahy a Varšavy), Wizz 
Airu (Bristol, Londýn, Sheffield), 
Turkish airlines (Istanbul) či Aus-
trian airlines (Viedeň). V rámci se-
zónnych letov prepravuje cestu-
júcich spoločnosť Smartwings do 
Burgasu, na Heraklion či Rodos. 

Slovensko patrí medzi európske 
štáty s najrozvinutejšou vnút-
roštátnou autobusovou dopravou. 
V rámci vnútroštátnej dopravy fun-
gujú diaľkové, prímestské a MHD 
linky. Jedným z najvýznamnejších 
poskytovateľov verejnej autobuso-
vej dopravy je Slovak Lines (bývalá 
SAD Bratislava), ktorý zabezpeču-
je pravidelné prímestské, diaľkové 
i medzinárodné spojenia. Pravi-
delnú dopravu zabezpečuje na 42 
prímestských linkách, 3 diaľko-
vých vnútroštátnych linkách a 9 
medzinárodných linkách. K ďal-
ším dopravcom patria napríklad 
SAD Banská Bystrica, SAD Prešov, 
Eurobus (bývalá SAD Košice), či 

SAD Žilina. Linky mestskej hro-
madnej dopravy nájdeme v kaž-
dom väčšom slovenskom meste. 

Slovensko 
patrí medzi 
európske štáty 
s najrozvinutejšou 
vnútroštátnou 
autobusovou 
dopravou.

Diaľkovú autobusovú dopravu 
zabezpečujú viaceré súkromné 
spoločnosti, napríklad Euroli-
nes – medzinárodné združenie, 
ktoré spája viac ako 30 európskych 
autobusových dopravcov, sloven-
ským členom tohto združenia je 
Slovak Lines, ktoré zabezpečuje 
spojenie do desiatok európskych 
miest (napríklad Amsterdam, 
Viedeň, Frankfurt, Londýn, Bu-
dapešť…). Ďalším poskytovateľom 
medzinárodnej dopravy je naprí-
klad Student Agency, ktorý zabez-
pečuje dopravu do 14 európskych 
krajín – napríklad do Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska, Talianska 
alebo Maďarska. 

Autobusové spojenia na Ukrajinu 
zabezpečujú súkromní doprav-
covia. Z Košíc môžete vycestovať 
do Užhorodu (pravidelné spoje-
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nie Košice – Užhorod, Eurobus) 
a  do Mukačeva (Košice – Mukače-
vo, FlixBus). Diaľkové linky Pra-
ha – Košice – Užhorod – Mukačevo 
a späť a Zlín – Krakov – Lvov–Koši-
ce zabezpečuje takisto súkromný 
dopravca (Leo Express). Priame 
autobusové spojenie z Bratislavy 
ani Košíc do Kyjeva nefunguje. 

Železničná sieť na Slovensku 
s dĺžkou vyše 3 600 km a husto-
tou 74 km na km2 spája väčšinu 
slovenských miest. Štátnym vla-
kovým prepravcom je Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá 
zabezpečuje vnútroštátnu pre-
pravu (InterCity vlaky, osobné 
vlaky, rýchliky) i medzinárodnú 
prepravu (SuperCity a EuroCity). 
Súkromnými prepravcami sú 
napríklad RegioJet a LeoExpress 
(vnútroštátna i medzinárodná do-
prava). 

Na Slovensku funguje pravidelné 
vlakové spojenie Bratislava–Ky-
jev (každý pracovný deň) so za-
stávkami v Košiciach, Mukačeve 
i Ľvove. Z Košíc môžete vycesto-
vať na Ukrajinu pravidelným, 
každodenným spojom na trase  
Praha – Kyjev.

Celková dĺžka pozemných ko-
munikácií na Slovensku je vyše 
40 000 km (cestné a miestne ko-
munikácie). Súčasťou cestných 
komunikácií sú diaľnice (463 km 

v roku 2015), rýchlostné komuni-
kácie (264 km v roku 2015) a cesty 
I., II. a III. triedy (3 302 km, 3 615  
km a 10 360 km). 

Diaľničnú sieť Slovenska tvoria 
štyri diaľnice. D1, najvýznamnej-
šia a najdlhšia diaľnica, ktorá sa 
má tiahnuť od Bratislavy po štát-
nu hranicu s Ukrajinou, D2, ktorá 
spája hraničný priechod Brodské 
(hranica s Českom) s hraničným 
priechodom Čunovo na hranici 
Slovenska a Maďarska, D3, čias-
točne sprevádzkovaná, 60,8 km 
dlhá diaľnica, ktorá po dokončení 
spojí Žilinu a hraničný priechod 
Skalité do Poľska a diaľnica D4, 
ktorá vytvorí po dobudovaní von-
kajší obchvat Bratislavy spojením 
hraničných priechodov Jarovce 
a  Devínska Nová Ves.

Za používanie diaľnic a rýchlost-
ných ciest sa hradia poplatky vo 
forme diaľničných známok. Od 
roku 2016 sa namiesto papiero-
vých diaľničných známok použí-
vajú elektronické známky, ktoré 
môžu byť desaťdňové, mesačné 
a ročné. Ceny v roku 2017 pre vo-
zidlá do 3,5 tony sú 10 eur za de-
saťdňovú známku, 14 eur za me-
sačnú a 50 eur za ročnú známku.

Na Slovensku platí povinnosť do-
držiavať celoročné denné svie-
tenie. Povinné sú detské autose-
dačky pri preprave detí s telesnou 
výškou do 150 cm a do veku 12 
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rokov. Súčasťou povinnej výbavy 
motorového vozidla kategórie M1 
je výstražný trojuholník, autole-
kárnička, bezpečnostný odev (re-
flexná vesta) a karta prvej pomoci. 
Najvyššia povolená rýchlosť v obci 
je 50 km za hodinu, mimo obce 90 
km/hod, na diaľniciach a rýchlost-
ných cestách 130 km/hod. 

Vodná doprava sa na Slovensku 
vykonáva na rieke Dunaj, ktorá 
je najvýznamnejšou riečnou do-
pravnou tepnou. Spája Bratislavu, 
Viedeň a Budapešť a vďaka kaná-
lu Dunaj – Rýn – Mohan prepája 
Severné more s Čiernym morom. 
Turisti vyhľadávajú vyhliadko-
vé plavby po Bratislave či k hra-
du Devín. Na vodnú dopravu sa 
využívajú aj rieky Váh a Bodrog, 
ostatné vodné plochy slúžia na re-
kreačnú a technologickú plavbu. 

Slovensko patrí v rámci potrub-
nej dopravy medzi vyspelé kraji-
ny – má dobre rozvinuté inžinier-
ske siete, plynofikáciu dokončenú 

Ropovod Družba 
je najdlhším 
ropovodom na 
svete s celkovou 
dĺžkou vyše 50 000 
kilometrov.

na vyše 80 % a cez jeho územie 
vedú dva ropovody: Družba a Ad-
ria. 

Ropovod Družba je najdlhším ro-
povodom na svete s celkovou dĺž-
kou vyše 50 000 kilometrov. Začína 
v ruskej Samare a vedie cez Bielo-
rusko, Nemecko, Poľsko, Ukrajinu, 
Maďarsko, Slovensko a Česko. Na 
územie Slovenska vstupuje na 
hranici s Ukrajinou a cez 5 prečer-
pávacích staníc (Budkovce, Molda-
va nad Bodvou, Rimavská Sobota, 
Šahy-Tupá, Bučany) pokračuje 
do Českej republiky. Po rozpade 
ZSSR vznikla v Rusku spoločnosť 
Transnefť, ktorá ropovod Druž-
ba dodnes prevádzkuje. Preprav-
ná kapacita Družby na území SR 
predstavuje zhruba 20 miliónov 
ton ropy ročne. 

Druhým ropovodom je pôvodná 
vetva ropovodu Družba – ropo-
vod Adria, ktorý bol vybudovaný 
v roku 1962. Začína v chorvátskom 
prístavnom meste Omišalj, pokra-
čuje cez Maďarsko (Százhalombat-
te) a do slovenskej prečerpávacej 
stanice v meste Šahy. V roku 2011 
podstúpil rozsiahlu rekonštruk-
ciu z dôvodu zvýšenia jeho pre-
pravnej kapacity, ktorá v súčas-
nosti dosahuje vyše 6 miliónov 
metrických ton ropy ročne. Ro-
povod Adria slúži ako doplnkový 
zdroj ropy a hlavná záložná trasa 
v prípade výpadku alebo obme-
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dzenia dodávok ruskej ropy cez 
ropovod Družba. 

Ropovodný systém v SR vlastní 
a prevádzkuje spoločnosť Trans-
petrol. Najväčším odberateľom 
slovenského prepravcu je spoloč-
nosť Slovnaft, ktorá v roku 2015 
spracovala vo svojej bratislavskej 
rafinérii 5,93 milióna ton ropy.  

Plynovod Bratstvo je súčasťou 
rozsiahleho plynovodu, ktorý bol 
vybudovaný v 60-tych rokoch mi-
nulého storočia na  zásobovanie 
priemyselných podnikov v Brati-
slave a ďalších miest západného 
Slovenska lacnou energiou a je 
zároveň prvým tranzitným ply-
novodom cez územie Slovenska 
do Rakúska. V súčasnosti patrí 
pod plynárenskú distribučnú sieť 
SPP – distribúcia, a.s.  V roku 2014 
prepravil Eustream (dcérska spo-
ločnosť SPP) viac ako 46 miliárd 
metrov kubických zemného ply-
nu. 
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PRÁVNY 
RÁMEC 

PODNIKANIA

09/

Základným kódexom upravujúcim 
oblasť obchodného práva a pod-
mienky podnikania v Slovenskej 
republike je zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“), ktorý sa systematicky 
delí na štyri časti. Obchodný zá-
konník obsahuje právnu úpravu 
obchodných spoločností, družstiev, 
obchodných záväzkových vzťahov 
vrátane jednotlivých typov zmlúv, 
ale aj úpravu obchodného registra, 
podnikania zahraničnej osoby či 
hospodárskej súťaže.

Všeobecné podmienky 
podnikania v Slovenskej 
republike
Podnikaním sa podľa Obchodné-
ho zákonníka rozumie sústavná 
činnosť vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť za 
účelom dosiahnutia zisku. Jedine 
činnosť spĺňajúca uvedené znaky 
môže byť kvalifikovaná ako pod-
nikanie. 
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Obchodný zákonník vymedzuje 
štyri skupiny podnikateľov, a to: 

• osoba zapísaná v obchodnom  
registri (najmä obchodné 
spoločnosti a družstvá),

• osoba, ktorá podniká na základe 
živnostenského oprávnenia,

• osoba, ktorá podniká na základe 
iného než živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných 
predpisov (napr. slobodné 
povolania ako: veterinári, daňoví 
poradcovia, advokáti, Taktiež  sem 
patria banky, poisťovne, obchodníci 
s cennými papiermi a i.),

• fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je za-
písaná do evidencie podľa osobit-
ného predpisu. (tieto osoby vyko-
návajú činnosť na základe  zákona 
č. 105/1990 Zb. o súkromnom pod-
nikaní , zapisujú sa do osobitných 
registrov, ktoré vedie obec).

Na úpravu v Obchodnom zákon-
níku nadväzuje Živnostenský zá-
kon, ktorý upravuje podmienky 
živnostenského podnikania. Pod-
ľa Živnostenského zákona sa živ-
nosťou  rozumie sústavná činnosť 
prevádzkovaná samostatne, vo 
vlastnom mene, na vlastnú zod-
povednosť, za účelom dosiahnu-
tia zisku a za podmienok ustano-
vených Živnostenským zákonom. 
Zákon taktiež obsahuje negatívne 
vymedzenie, teda čo sa nepovažu-
je za živnosť. 

Medzi základné 
znaky každého 
podnikateľa patria 
najmä obchodné 
meno a sídlo.

Ministerstvo spravodlivosti SR 
pravidelne aktualizuje zoznam 
tzv. voľných živností, ide o zo-
znam činností, na ktorých vyko-
návanie nie je potrebné špecifické 
oprávnenie, postačí len splnenie 
všeobecných podmienok stano-
vených Živnostenským zákonom. 
Prevádzkovateľom živnosti môže 
byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 
vek 18 rokov, je spôsobilá na práv-
ne úkony a bezúhonná, rovnako 
tak aj právnická osoba u ktorej 
tieto podmienky musí spĺňať fy-
zická osoba, ktorá je jej štatutár-
nym orgánom.

U podniku zahraničnej osoby ale-
bo organizačnej zložky podniku 
zahraničnej osoby musí uvedené 
podmienky spĺňať vedúci tohto 
podniku alebo vedúci organizač-
nej zložky podniku zahraničnej 
osoby. 

Na výkon iných činností je už po-
trebné špecifické oprávnenie, do-
klad o odbornej spôsobilosti, zápis 
do osobitnej evidencie či splnenie 
ďalších podmienok ustanovených 
či už Živnostenským zákonom  
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(napr. viazané a remeselné živnosti) 
alebo osobitnými právnymi pred-
pismi.

Medzi základné znaky každého 
podnikateľa patria najmä obchod-
né meno a sídlo. Tieto údaje popri 
ďalších (identifikačné číslo oso-
by, číslo zápisu v registri, právna 
forma) uvádza podnikateľ v  úrad-
nom styku, na všetkých dokumen-
toch ako aj na webovom sídle, po-
kiaľ ho má zriadené.

Sídlom právnickej osoby a miestom 
podnikania fyzickej osoby je adre-
sa, ktorá je ako sídlo alebo miesto 
podnikania zapísaná v obchod-
nom registri, živnostenskom re-
gistri, alebo v inej evidencii. 

Obchodné meno predstavuje ná-
zov podnikateľa, pod ktorým vy-
konáva podnikateľskú činnosť. 
Zákon neurčuje čo by malo tvoriť 
kmeň obchodného mena, je to po-
nechané na rozhodnutí podnika-
teľa, ale  určuje základné kritéria, 
ktoré je pri tvorbe obchodného 
mena potrebné zohľadniť. Ob-
chodné meno nesmie byť zameni-
teľné s obchodným menom iného 
podnikateľa a nesmie vzbudzovať 
klamlivú predstavu o podnikate-
ľovi alebo o predmete jeho podni-
kania. Obchodným menom fyzic-
kej osoby je jej meno a priezvisko, 
môže tiež obsahovať dodatok od-
lišujúci osobu podnikateľa alebo 

druh podnikania (napr. Jozef No-
vák, Jozef Novák – strešné krytiny). 
Obchodné meno obchodných spo-
ločností, družstva a právnických 
osôb, ktoré sa zapisujú do obchod-
ného registra obsahuje vždy ná-
zov, pod ktorým sú zapísané v ob-
chodnom registri. Obchodným 
meno právnickej osoby, ktorá sa 
nezapisuje do obchodného regis-
tra, je názov, pod ktorým bola 
zriadená. V prípade právnických 
osôb obsahuje aj dodatok s ozna-
čením právnej formy (napr. Opal 
v.o.s.)

Obchodný register 
a Živnostenský register
Obchodný a živnostenský regis-
ter  sú najviac využívanými evi-
denciami v súvislosti s výkonom 
podnikateľskej činnosti. Právna 
úprava týchto registrov je obsiah-
nutá v zákone č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. a v zákone č. 530/2003 
Z. z. o obchodnom registri a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov. 

Obchodný register je verejný zo-
znam zákonom ustanovených 
údajov, ktorého súčasťou je aj 
zbierka listín. Zápis, zmenu a  vý-
maz údajov z obchodného registra 
vykonávajú  tzv. registrové súdy, 
ktorými sú okresné súdy v sídle 
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krajského súdu, a to pre právnic-
ké osoby, ktoré majú svoje sídlo 
v obvode tohto krajského súdu. 
Registrovými súdmi sú: Okresný 
súd Banská Bystrica, Okresný súd 
Bratislava I., Okresný súd Košice 
I., Okresný súd Nitra, Okresný 
súd Prešov, Okresný súd Trenčín, 
Okresný súd Trnava, Okresný súd 
Žilina.

Živnostenský 
register obsahuje 
súbor údajov 
o podnikateľoch 
určených 
živnostenským 
zákonom.
Živnostenský register obsahuje 
súbor údajov o podnikateľoch ur-
čených živnostenským zákonom. 
Zápis, zmenu a výmaz údajov vy-
konávajú okresné úrady prostred-
níctvom informačného systému 
živnostenského podnikania, kto-
rého správcom je Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky.

Podnikanie  
zahraničnej osoby 
Zahraničné osoby môžu podnikať 
na území SR za rovnakých pod-
mienok a v rovnakom rozsahu 
ako slovenské osoby, pokiaľ zo zá-

kona nevyplýva niečo iné. Podľa 
Obchodného zákonníka sa zahra-
ničnou osobou  rozumie fyzická 
osoba s bydliskom alebo právnic-
ká osoba so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky. O podnika-
ní zahraničnej osoby na území 
Slovenskej republiky možno ho-
voriť v prípade, ak má na území 
Slovenskej republiky umiestnený 
podnik alebo jeho organizačnú 
zložku.

Zahraničné osoby sa obligatórne 
zapisujú do obchodného registra. 
Oprávnenie zahraničnej osoby 
podnikať na území Slovenskej re-
publiky vzniká ku dňu zápisu jej 
podniku alebo organizačnej zlož-
ky do obchodného registra a za-
niká dňom výmazu. Registračná 
povinnosť sa netýka fyzických 
osôb podnikajúcich na území 
Slovenskej republiky, ktoré sa 
zapisujú do obchodného registra, 
pokiaľ majú bydlisko v niektorom 
z členských štátov Európskej únie 
alebo Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj. Zahra-
ničná osoba sa môže za účelom 
podnikania podieľať na založení, 
stať sa spoločníkom alebo členom 
slovenskej právnickej osoby, prí-
padne ju sama založiť.

Zahraničná osoba, obdobne ako 
slovenskí podnikatelia, je povin-
ná uvádzať svoje základné úda-
je (obchodné meno, sídlo alebo 
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miesto podnikania, právnu formu 
a identifikačné číslo ak je pridele-
né, označenie registra, ktorý pod-
nikateľa zapísal, a číslo zápisu) na 
svojich obchodných dokumentoch 
a v úradnom styku. Taktiež uvádza 
označenie zahraničného obchod-
ného registra či inej evidencie, do 
ktorej sa zapisuje, a údaj o zápise 
do tohto registra alebo evidencie, 
pokiaľ právo štátu, ktorým sa spra-
vuje, takúto povinnosť ukladá.
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PRÁVNE FORMY 
PODNIKANIA 

PRÁVNICKÝCH 
OSÔB

Základné formy podnikania práv-
nických osôb na území Sloven-
skej republiky ustanovuje zákon 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov vo 
svojej druhej časti. Jedná sa o dve 
základné formy, a to družstvo 
a obchodné spoločnosti, u ktorých 
zákon ďalej rozlišuje nasledujúce 
typy:

• Verejná obchodná spoločnosť

• Komanditná spoločnosť

• Spoločnosť s ručením 
obmedzeným

• Akciová spoločnosť

• Jednoduchá spoločnosť na akcie 
(od 1.1.2017)

Obchodné spoločnosti sú práv-
nickými osobami založenými za 
účelom podnikania. Spoločnosť 
s ručením obmedzeným a akcio-
vá spoločnosť môžu byť založené 
aj za iným účelom, pokiaľ to oso-

bitný zákon nezakazuje. Zaklada-
teľmi a spoločníkmi spoločnosti 
môžu byť fyzické i právnické oso-
by. Fyzická alebo právnická osoba 
môže byť spoločníkom s neobme-
dzeným  ručením iba v jednej spo-
ločnosti. 

Verejná obchodná 
spoločnosť
Verejná obchodná spoločnosť má 
minimálne dvoch spoločníkov, 
ktorí podnikajú pod spoločným 
obchodným menom. Spoločnosť 
zodpovedá za svoje záväzky celým 
svojím majetkom a spoločníci  ru-
čia za záväzky spoločne a neroz-
dielne celým svojím majetkom.

Obchodné meno spoločnosti vždy 
musí obsahovať označenie práv-
nej formy buď v podobe „verej-
ná obchodná spoločnosť“, alebo 
skratkou „ver. obch. spol.“ prípad-
ne  „v. o. s.“. 

10/
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Zakladateľským dokumentom je 
spoločenská zmluva. Návrh na 
zápis spoločnosti do obchodné-
ho registra podávajú a podpisujú 
všetci spoločníci. Spoločníci nema-
jú zákonom stanovenú vkladovú 
povinnosť, napriek tomu ju v spo-
ločenskej zmluve možno dojednať. 
Na obchodné vedenie spoločnosti 
je oprávnený každý spoločník, av-
šak v spoločenskej zmluve možno 
úplným alebo čiastočným ob-
chodným vedením poveriť aj len 
jedného prípadne viacerých spo-
ločníkov. Štatutárnym orgánom je 
každý zo spoločníkov Zisk určený 
na rozdelenie sa delí medzi spo-
ločníkov rovným dielom, taktiež 
stratu znášajú rovným dielom. 

Komanditná spoločnosť
Komanditná spoločnosť má mini-
málne dvoch spoločníkov, ktorí 
sa členia na komandistov a kom-
plementárov. Vkladovú povinnosť 
zákon ukladá len komandistom, 
ktorí ručia za záväzky spoločnosti 
len do výšky svojich nesplatených 
vkladov. Minimálna výška vkla-
du komandistu je 250 eur. Kom-
plementári vkladovú povinnosť 
nemajú a ručia neobmedzene. 

Obchodné meno spoločnosti musí 
obsahovať dodatok „komanditná 
spoločnosť“, alebo skratku „kom. 
spol.“ alebo „k. s.“. 

Zakladateľským dokumentom je 
spoločenská zmluva. Návrh na 
zápis spoločnosti do obchodné-
ho registra podávajú a podpisujú 
všetci spoločníci. Na obchodné 
vedenie spoločnosti sú oprávne-
ní výlučne  komplementári, v os-
tatných záležitostiach rozhodujú 
spoločne s komandistami. Štatu-
tárnym orgánom spoločnosti sú 
len komplementári. Zisk určený 
na rozdelenie sa delí na časť ur-
čenú pre komandistov, ktorú si 
rozdelia pomerne podľa výšky 
svojich vkladov, a na časť urče-
nú pre komplementárov, ktorú si 
rozdelia rovným dielom. V spolo-
čenskej zmluve možno dohodnúť 
pravidlá delenia zisku  a strát od-
lišne.

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedze-
ným je najčastejšie využívaným 
typom obchodnej spoločnosti. Po-
čet spoločníkov je obmedzený na 
1 až 50 spoločníkov. Fyzická osoba 
môže byť jediným spoločníkom 
najviac v troch spoločnostiach. 
Pokiaľ má spoločnosť len jedného 
spoločníka, táto  nemôže byť jedi-
ným zakladateľom alebo spoloční-
kom inej spoločnosti. Spoločnosť 
zodpovedá za porušenie svojich 
záväzkov celým svojím majetkom. 
Spoločníci ručia za záväzky spo-
ločnosti do výšky svojich nespla-
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tených vkladov zapísaných v ob-
chodnom  registri. 

Obchodné meno spoločnosti musí 
obsahovať dodatok „spoločnosť 
s ručením obmedzeným“, posta-
čí aj skratka „spol. s. r. o.“ alebo 

„s. r. o.“. 

Minimálna hodnota základného 
imania spoločnosti je zákonom sta-
novená vo výške 5 000 eur a mini-
málna hodnota vkladu spoločníka 
vo výške 750 eur. Zakladateľským 
dokumentom je zakladateľská lis-
tina alebo spoločenská zmluva, 
v závislosti od počtu zakladateľov. 
Návrh na zápis spoločnosti do ob-
chodného registra podávajú a pod-
pisujú všetci konatelia spoločnosti. 
Pred podaním návrhu musí byť 
peňažný vklad každého spoloční-
ka splatený vo výške minimálne  
30 %, pričom celková hodnota 
splatených peňažných a odovzda-
ných nepeňažných vkladov spo-
ločníkov musí byť aspoň 50 % zá-
konom určenej minimálnej výšky 
základného imania. 

Práva a povinnosti spoločníkov 
a im zodpovedajúcu účasť v spo-
ločnosti vyjadruje ich obchod-
ný podiel v spoločnosti, ktorý je 
určený pomerom výšky vkladu 
spoločníka k hodnote základného 
imania spoločnosti. Každý spoloč-
ník môže mať iba jeden obchodný 
podiel. Obchodný podiel spoloč-
níka je prevoditeľný na inú osobu 

len ak to spoločenská zmluva pri-
púšťa. Spoločník môže previesť 
celý obchodný podiel alebo len 
jeho časť, a to na základe Zmluvy 
o prevode obchodného podielu. 
Účinnosť prevodu nastáva zápi-
som do obchodného registra. Spo-
ločníci majú nárok na podiel zo 
zisku v pomere zodpovedajúcom 
ich splateným vkladom, pokiaľ 
spoločenská zmluva neurčí inak.

Spoločnosť môže vydať stanovy 
za účelom úpravy  vnútornej or-
ganizácie spoločnosti a  tých zále-
žitosti, ktoré spoločenská zmluva 
neupravuje vôbec alebo len okra-
jovo.

Najvyšším orgánom spoločnosti 
je valné zhromaždenie, tvorené 
jednotlivými spoločníkmi, do 
ktorého kompetencií patrí naprí-
klad schvaľovanie riadnej a mi-
moriadnej individuálnej účtovnej 
závierky, rozhodnutie o rozdelení 
zisku alebo úhrade strát, o zmene 
spoločenskej zmluvy, o zvýšení 

Spoločnosť 
s ručením 
obmedzeným 
je najčastejšie 
využívaným 
typom obchodnej 
spoločnosti.
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alebo znížení základného imania, 
a i. Štatutárnym orgánom opráv-
neným konať v mene spoločnosti 
je konateľ, prípadne viacerí kona-
telia. Spoločnosť môže zriadiť do-
zornú radu ako kontrolný orgán, 
ktorý v rámci svojich kompeten-
cií dohliada na činnosť konateľov, 
nahliada do obchodných a účtov-
ných kníh, preskúmava účtovné 
závierky a i.

Akciová spoločnosť
Akciová spoločnosť je spoločnos-
ťou, ktorej základné imanie je 
rozvrhnuté na určitý počet akcií 
s určitou menovitou hodnotou. Vy-
dávaním akcií spoločnosť vytvára 
vlastný kapitál, ktorý sa stáva ma-
jetkom spoločnosti. Akcia je cenný 
papier predstavujúci práva akci-
onára ako spoločníka podieľať sa 
nariadení spoločnosti, na zisku 
ako aj na likvidačnom zostatku 
v prípade zrušenia spoločnosti 
s likvidáciou. 

Spoločnosť môže byť založená 
ako súkromná alebo verejná ak-
ciová spoločnosť. O verejnú akcio-
vú spoločnosť pôjde v prípade, ak 
všetky jej akcie alebo ich časť boli 
prijaté na obchodovanie na regu-
lovanom trhu, ktorý sa nachádza 
alebo prevádzkuje v niektorom zo 
zmluvných štátov Dohody o Eu-
rópskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť môže založiť jeden 
zakladateľ, pokiaľ je právnickou 
osobou, alebo viacerí zakladate-
lia. Zakladateľským dokumentom 
je zakladateľská zmluva alebo za-
kladateľská listina, každá z nich 
musí byť vyhotovená vo forme no-
társkej zápisnice o právnom úko-
ne a musí obsahovať návrh stanov.

Obchodné meno spoločnosti musí 
obsahovať dodatok „akciová spo-
ločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ 
prípadne „a. s.“. 

Spoločnosť zodpovedá za poruše-
nie svojich záväzkov celým svojím 
majetkom. Akcionár za záväzky 
spoločnosti neručí. Upisovateľ ak-
cií nadobúda práva akcionára ako 
spoločníka akciovej spoločnosti 
zodpovedajúce akciám, ktoré upí-
sal dňom zápisu spoločnosti do 
obchodného registra. 

Hodnota základného imania spo-
ločnosti je najmenej 25 000 eur. 
Pred vznikom spoločnosti musí 
byť upísaná celá hodnota zák-
ladného imania a splatených naj-
menej 30 % z peňažných vkladov. 
Návrh na zápis do obchodného 
registra podáva predstavenstvo 
a podpisujú ho všetci členovia 
predstavenstva. 

Najvyšším orgánom spoločnosti 
je valné zhromaždenie. Štatutár-
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nym orgánom spoločnosti, ktorý 
riadi činnosť spoločnosti a koná 
v jej mene je predstavenstvo. Za 
účelom kontroly výkonu pôsobnos-
ti predstavenstva a uskutočňova-
nia podnikateľskej činnosti spo-
ločnosti sa zriaďuje dozorná rada.

Jednoduchá spoločnosť  
na akcie
Je novým typom obchodnej spo-
ločnosti zavedeným od 1. januára 
2017. Základné imanie spoločnos-
ti je rozvrhnuté na určitý počet 
akcií s určitou menovitou hodno-
tou. Spoločnosť zodpovedá za po-
rušenie svojich záväzkov celým 
svojím majetkom. Akcionár neru-
čí za záväzky spoločnosti. 

Obchodné meno spoločnosti musí 
obsahovať označenie „jednodu-
chá spoločnosť na akcie“ alebo 
skratku „j. s. a.“. 

Akcie spoločnosti môžu mať len 
zaknihovanú podobu a môžu znieť 
len na meno. Spoločnosť môže zalo-
žiť jedna osoba alebo viacero osôb. 
Hodnota základného imania spo-
ločnosti musí byť aspoň 1 euro. 
Spoločnosť nemôže byť založená 
na základe výzvy na upisovanie 
akcií. Pred vznikom spoločnosti 
musí byť upísaná celá hodnota zá-
kladného imania a splatené všet-
ky vklady. 

Spoločnosť môže zmeniť právnu 
formu len na akciovú spoločnosť.

Najvyšším orgánom je valné zhro-
maždenie, štatutárnym orgánom 
je predstavenstvo, a orgánom kon-
troly je nepovinne zriaďovaná do-
zorná rada.

Družstvo
Družstvo je spoločenstvom ne-
uzavretého počtu osôb (členov 
družstva) založeným za účelom 
podnikania alebo zabezpečova-
nia hospodárskych, sociálnych 
alebo iných potrieb svojich členov. 
Obchodné meno družstva musí 
obsahovať označenie „družstvo“. 
Družstvo je právnickou osobou 
a má najmenej päť členov. Členmi 
družstva môžu byť fyzické i práv-
nické osoby. Družstvo za poruše-
nie svojich záväzkov zodpovedá 
celým svojím majetkom, členovia 
za záväzky družstva neručia. Zá-
kladné imanie je najmenej 1250 
eur, a je tvorené súhrnom člen-
ských vkladov.

Najvyšším orgánom družstva je 
členská schôdza, štatutárnym or-
gánom je predstavenstvo a orgá-
nom dozoru kontrolná komisia.
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PRÁVNE 
FORMY 

PODNIKANIA 
FYZICKÝCH 

OSÔB

Fyzické osoby môžu na území 
Slovenskej republiky vykonávať 
podnikateľskú činnosť v zásade 
dvomi formami, buď ako živnost-
níci alebo v združení s inou fyzic-
kou osobou.  Najbežnejšou formou 
podnikania fyzických osôb je pre-
vádzkovanie živnosti, ktoré upra-
vuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov.

Živnosťou sa podľa zákona rozu-
mie sústavná činnosť prevádz-
kovaná samostatne, vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpovednosť, 
za účelom dosiahnutia zisku a za 
podmienok ustanovených týmto 
zákonom. Zákon súčasne obsahu-
je aj negatívne vymedzenie, iný-

mi slovami, určuje činnosti, ktoré 
nie sú živnosťou, ako napr. čin-
nosť bánk, poisťovní, veterinárov, 
advokátov, daňových poradcov, 
autorizovaných geodetov a karto-
grafov a i.

Podmienky 
prevádzkovania živnosti
Prevádzkovateľom živnosti môže 
byť pri splnení zákonom stanove-
ných podmienok okrem fyzickej 
osoby aj právnická osoba, pokiaľ 
má v predmete podnikania uve-
denú činnosť, ktorá je podľa záko-
na živnosťou. Prevádzkovateľom 
živnosti môže byť tiež zahraničná 
osoba, to znamená fyzická oso-
ba s bydliskom alebo právnická 

11/
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osoba so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky. Zahraničné 
osoby sú oprávnené prevádzko-
vať živnosť na území Slovenskej 
republiky za rovnakých podmie-
nok a v rovnakom rozsahu ako 
slovenské subjekty, pokiaľ osobit-
ný predpis neurčuje inak.

Všeobecnými podmienkami pre-
vádzkovania živnosti, ktoré zá-
kon stanovuje pre fyzickú osobu 
sú dosiahnutie veku 18 rokov, spô-
sobilosť na právne úkony a bezú-
honnosť. U slovenskej právnickej 
osoby musí uvedené podmienky 
spĺňať jej štatutárny orgán, u pod-
niku alebo organizačnej zložky 
podniku zahraničnej osoby zas 
vedúci tohto podniku alebo orga-
nizačnej zložky.

Osobitnými podmienkami pre-
vádzkovania živnosti sú odborná 
alebo iná spôsobilosť, ktorú fyzic-
ká osoba (a u právnickej osoby jej 
zodpovedný zástupca) musí spĺ-
ňať podľa živnostenského zákona 
alebo osobitného predpisu.

Fyzická osoba môže začať s výko-
nom podnikateľskej činnosti až 
po tom čo obdrží oprávnenie pre-
vádzkovať živnosť, tzv. živnosten-
ské oprávnenie, ktoré sa preuka-
zuje osvedčením o živnostenskom 
oprávnení a výpisom zo živnos-
tenského registra. Živnostenské 
oprávnenie možno vykonávať na 

celom území Slovenskej republi-
ky. 

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, 
je povinný to najskôr ohlásiť živ-
nostenskému úradu, ktorý mu 
v prípade splnenia zákonom sta-
novených podmienok vydá živ-
nostenské oprávnenie. Funkciu 
živnostenského úradu plní Okres-
ný úrad – odbor živnostenského 
podnikania. Miestna príslušnosť 
úradu je určená podľa bydliska 
fyzickej osoby (u právnickej oso-
by podľa sídla). Pre zahraničnú 
osobu je príslušným živnostenský 
úrad podľa adresy miesta činnos-
ti podniku alebo organizačnej 
zložky podniku zahraničnej oso-
by, v prípade viacerých organi-
začných zložiek má zahraničná 
osoba možnosť voľby príslušného 
úradu.

V prípade ak má podnikateľ 
v predmete podnikania uvedené 
viaceré činností,  na prvom mies-
te v ohlásení uvedie ten predmet 
podnikania, ktorý považuje za 
hlavný. K ohláseniu vždy priloží 
listiny preukazujúce skutočnosti 
v ňom uvedené, napr. vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti, 
ktorú uvádza ako adresu miesta 
podnikania, doklad preukazujúci 
odbornú spôsobilosť. Zahraničná 
osoba pripojí k ohláseniu aj výpis 
z registra trestov osoby, ktorá nie 
je občanom Slovenskej republiky, 
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ak ide o vedúceho podniku ale-
bo organizačnej zložky podniku 
zahraničnej osoby, prípadne inú 
rovnocennú listinu vydanú or-
gánom krajiny, ktorej je štátnym 
príslušníkom alebo v ktorej sa 
zdržiaval po dobu uvedenú záko-
nom. Súčasťou ohlásenia živnosti 
je aj úhrada správneho poplat-
ku. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je aktuálna 
výška poplatku za ohlásenie živ-
nosti stanovená vo výške 5 eur za 
každú voľnú živnosť a 15 eur za 

každú remeselnú a viazanú živ-
nosť. V prípade elektronického 
podania sa poplatok nevyrubuje.

Oprávnenie na prevádzkovanie 
živnosti vzniká fyzickej osobe 
dňom ohlásenia, týmto dňom na-
dobúda status podnikateľa.

Druhy živností
Živnostenský zákon rozlišuje 
3 druhy živností:

• voľné, na prevádzkovanie kto-
rých nie je potrebné mať odbornú 
spôsobilosť.

• remeselné,  u ktorých zákon sta-
novuje ako podmienku prevádz-
kovania živnosti odbornú spôso-
bilosť získanú vyučením v  odbore, 
ktorá sa preukazuje výučným lis-
tom alebo iným dokladom. Patria 
sem živnosti ako napr. murárstvo, 
stolárstvo, zámočníctvo a i.

• viazané,  u ktorých je podmien-
kou prevádzkovania živnosti 
odborná spôsobilosť získaná inak, 
Patria sem živnosti ako napr. očná 
optika, prevádzkovanie autoškoly, 
cestovnej agentúry a pod.

Z hľadiska predmetu podnikania 
Živnostenský zákon rozlišuje na-
sledujúce druhy živností:

• obchodné, napr. pohostinská 
činnosť, maloobchod, veľkoob-
chod a i.

• výrobné, podnikateľ môže v rám-
ci živnostenského oprávnenia 
zhotovovať stroje, náradie a prí-
pravky určené na výrobu finálne-

Kto hodlá 
prevádzkovať 
živnosť, je povinný 
to najskôr ohlásiť 
živnostenskému 
úradu, ktorý 
mu v prípade 
splnenia zákonom 
stanovených 
podmienok vydá 
živnostenské 
oprávnenie.
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ho produktu, vykonávať montáž, 
nastavenie a údržbu výrobkov a i. 

• poskytujúce služby, pod ktorými 
treba rozumieť najmä poskytova-
nie opráv a údržby vecí, prepravu 
osôb a tovaru, a ďalšie činnosti.

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky pravidelne aktualizuje 
zoznam odporúčaných voľných 
živností. Zoznam remeselných 
a viazaných živností určuje pria-
mo Živnostenský zákon v prílohe.

Tomu, kto bez živnostenského 
oprávnenia prevádzkuje činnosť, 
ktorá je predmetom voľnej živ-
nost úrad uloží pokutu až do výš-
ky 1659 eur., v prípade remeselnej 
alebo  viazanej živnosti až do výš-
ky 3319 eur.

Živnostenský register
Živnostenský register obsahuje 
súbor údajov o podnikateľoch ur-
čených živnostenským zákonom. 
Zápis, zmenu a výmaz údajov vy-
konávajú okresné úrady – odbory 
živnostenského podnikania pro-
stredníctvom informačného sys-
tému živnostenského podnikania, 
ktorého správcom je Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky.

Živnostenský register obsahuje 
verejnú a neverejnú časť. Neverej-
nú časť tvoria najmä osobné údaje 
podnikateľa. Každý má právo vy-

žadovať od úradu výpis z verejnej 
časti registra alebo potvrdenie 
o to, že sa určitý údaj v registri ne-
nachádza, po uhradení správne-
ho poplatku vo výške 3 eur. Údaje 
vo verejnej časti registra sú voľne 
prístupné aj na webovom sídle.

Združenie fyzických osôb
Právna úprava podnikania fyzic-
kých osôb v rámci združenia je 
obsiahnutá v § 829 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, kto-
rý upravuje Zmluvu o združení. 
Zákon združeniam nepriznáva 
právnu subjektivitu, inými slova-
mi združenia nemajú spôsobilosť 
na práva a povinnosti. Z toho dô-
vodu združenie ako také  nemôže 
byť účastníkom právnych vzťa-
hov, nemôže samostatne vystu-
povať pred úradmi a inými inšti-
túciami, teda nie je samostatným 
subjektom práva. 

Združenie môžu založiť mini-
málne dve osoby, a to na základe 
Zmluvy o združení, u ktorej zá-
kon síce nepredpisuje písomnú 
formu, z hľadiska právnej istoty je 
však písomná forma vhodnejšia. 
Základnou náležitosťou zmluvy je 
určenie názvu združenia a vyme-
dzenie účelu na aký sa združenie 
zakladá. Účastníci združenia sú 
povinní vyvíjať činnosť smerujú-
cu k dosiahnutiu účelu združenia.  
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ďalej možno v zmluve dojednať 
rozdelenie majetku združenia, ur-
čenie osoby zodpovednej za vede-
nie účtovníctva združenia, dôvo-
dy vylúčenia účastníka združenia 
a ďalšie.

Zmluva tiež môže určiť povinnosť 
účastníkov združenia poskytnúť 
na dojednaný účel určitú peňažnú 
čiastku prípadne iné veci (materi-
ál, výrobky a i.). Pokiaľ pri výkone 
spoločnej činnosti združenie na-
dobudne určitý majetok, tento sa 
stáva spoluvlastníctvom všetkých 
účastníkov, pričom ich podiely sú 
rovnaké.

Účastník môže zo združenia ke-
dykoľvek vystúpiť, z vážnych dô-
vodov možno účastníka zo zdru-
ženia tiež vylúčiť, pokiaľ zmluva 
neurčuje inak. Takýto účastník 
má nárok na vrátenie vecí , ktoré 
do združenia vniesol ako aj nárok 
na vyplatenie podielu na majetku 
združenia podľa stavu ku dňu vy-
stúpenia alebo vylúčenia spoloč-
níka.

Výhodou podnikania v združení 
je napríklad skutočnosť, že zdru-
ženie nemá registračnú povinnosť 
v žiadnej evidencii, účastníkov 
združenia neobmedzuje zákaz 
konkurencie, nemajú vkladovú 
povinnosť (ibaže sa tak dohodnú 
v zmluve) alebo neobmedzený po-
čet účastníkov združenia.

PRÁVNE FORMY PODNIKANIA FYZICKÝCH OSÔB



PRACOVNÝ TRH



/73

PRACOVNÝ 
TRH

Situácia na slovenskom trhu prá-
ce sa v súčasnosti vyvíja v pro-
spech uchádzačov o zamestnanie. 
Vysoký hospodársky rast, rozširo-
vanie firiem a príchod zahranič-
ných investorov výrazne zvyšuje 
dopyt po pracovných silách; ako 
v  sektore priemyslu (nárast o cca 
30 percent), tak aj v sektore slu-
žieb (zhruba 40 percent). V roku 
2015 vzniklo na Slovensku pod-
ľa Štatistického úradu takmer 
70 000 pracovných miest – z nich 
22 000 v priemysle (z toho 15 000 
vo výrobe) a vyše 20 000 nových 
miest vzniklo v službách.

Najväčší pracovný portál Profe-
sia.sk uverejnil za prvých 6 me-
siacov roka 2016 vyše 120 000 

pracovných ponúk a Ústredie 
práce, sociálnych vecí rodiny SR 
(ďalej len „ÚPSVaR“) zverejnil 
inzeráty na viac než 43 000 pra-
covných pozícií. Nezamestnanosť, 
ktorá predstavovala v roku 2015 
v priemere 11,5 %, klesla pod 
10 % a súčasne sa pohybuje okolo 
9,5 %. Napriek tomu evidujú úra-
dy práce na celom Slovensku vyše 
270 000 nezamestnaných a firmy 
ohlasujú nedostatok pracovných 
síl (v roku 2015 najčastejšie na vo-
dičské profesie, pozíciu operátora 
vysokozdvižných vozíkov, zvára-
ča kovov či montážneho pracov-
níka). Dôvodom tejto paradoxnej 
situácie je najmä štrukturálna 
nezamestnanosť ako dôsledok 
nerovnomerného geografického 
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rozloženia priemyselných parkov 
a potenciálnych zamestnávateľov, 
a zároveň nízkej pracovnej mobi-
lity obyvateľstva. 

Dôsledkom nerovnomerného roz-
miestnenia pracovných príležitos-
tí je i regionálna nezamestnanosť, 
ktorá v roku 2015 dosahovala na 
východe Slovenska (v Prešov-
skom kraji 16,6 %) takmer trojná-
sobné hodnoty oproti Bratislave 
(6 %). Hlavnými dôvodmi tohto 
javu je kombinácia nízkej tvorby 
pracovných miest v strednej a vý-
chodnej časti krajiny a spomína-
nej nedostatočnej mobility.

Prekážkou získavania ľudského 
kapitálu sú i neuspokojivé výsled-
ky v oblasti vzdelávania a nevyho-
vujúci stav sociálno-ekonomické-
ho zázemia vybraných sociálnych 
skupín. Odhadovaná miera za-
mestnanosti Rómov predstavova-

la v roku 2014 zhruba 16 %, zatiaľ 
čo nezamestnanosť dosiahla 73 % 
a dlhodobá nezamestnanosť 37 %. 
Nízku zamestnanosť Rómov spô-
sobuje najmä nízka vzdelanosť 
(väčšina Rómov má len základné 
vzdelanie), nízka miera zručností, 
ale aj celkový nezáujem o prácu.

Ďalším z dôvodov nedostatku žia-
daných pracovných síl je vysoký 
záujem firiem  o kvalifikovaných  
pracovníkov s odbornou praxou 
a vynikajúcou jazykovou úrov-
ňou, pričom však takmer 25 % 
uchádzačov na úradoch práce 
predstavujú uchádzači so základ-
ným vzdelaním.

Vysokoškolskí absolventi tvori-
li v roku 2015 5,8 % z celkového 
počtu nezamestnaných. Podľa 
analýzy Inštitútu finančnej politi-
ky pri Ministerstve financií SR si 
spomedzi vysokoškolsky vzdela-
ných ľudí prácu na úrovni svojho 
vzdelania dokážu nájsť najmä ab-
solventi veterinárneho lekárstva, 
medicíny, práva a informačných 
technológií (vyše 90 %). Naopak, 
absolventi sociálnej práce, poľno-
hospodárskych a environmentál-
nych odborov a absolventi fyzikál-
nych a prírodovedeckých odvetví 
získavajú horšie uplatnenie (me-
nej ako 60 % ľudí pracuje na vyso-
kokvalifikovanej pozícii). 

Nezamestnanosť, 
ktorá predstavovala 
v roku 2015 
v priemere 11,5 %, 
klesla pod 10 % 
a súčasne sa 
pohybuje okolo 
9,5 %.
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Na základe hodnotenia záujmu zo 
strany zamestnávateľov sú podľa 
portálu Profesia.sk najžiadanej-
ší absolventi informatiky, stro-
járstva a ekonómie. Naopak, zo 
strany zamestnávateľov je menší 
záujem o absolventov pedagogiky, 
teológie a športu. Najvyššie v reb-
ríčku sa ocitli absolventi Eko-
nomickej univerzity a Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
a Technickej univerzity v Košiciach. 
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu 
vedie Fakulta informatiky a infor-
mačných technológií STU v Brati-
slave, druhou v poradí je Fakulta 
elektrotechniky a informatiky na 
TUKE a treťou je obdobná fakulta 
na Slovenskej technickej univerzite. 

V rámci pracovných príležitos-
tí poskytuje výrazné možnosti 
uplatnenia spomínaný sektor slu-
žieb, konkrétne takzvané centrá 
zdieľaných služieb. Ide o miestne 
pobočky veľkých zahraničných 
firiem pôsobiacich v oblasti IT, 
technickej podpory, finančníctva 
a účtovníctva (napríklad IBM, Dell 
či AT&T). Zhruba dve tretiny cen-
tier sídlia v Bratislave, ďalšie sú 
v Košiciach, ale aj v Nitre, Žiline, 
či Banskej Bystrici.

Výhodou centier zdieľaných slu-
žieb je najmä to, že poskytujú pra-
covné miesta vysokoškolsky vzde-
laným a jazykovo zdatným ľuďom, 
ktorí kvôli slabému uplatneniu 

V rámci pracovných 
príležitostí 
poskytuje 
výrazné možnosti 
uplatnenia 
spomínaný sektor 
služieb, konkrétne 
takzvané centrá 
zdieľaných služieb.

na Slovensku často odchádzajú 
do zahraničia a spôsobujú „odliv 
mozgov“. Pokročilá jazyková zna-
losť budúcich kandidátov je teda 
veľmi dôležitá – aktívna znalosť 
anglického jazyka je nevyhnutnou 
podmienkou, pričom zo strany za-
mestnávateľov je preferovaná aj 
znalosť ďalších cudzích jazykov, 
napríklad nemeckého či poľského 
jazyka. 

Podľa Fóra centier podnikových 
služieb zamestnáva 26 takýchto 
centier na Slovensku vyše 30 000 
ľudí s priemerným vekom 32 ro-
kov a mzdou zhruba 1600 eur. Až 
78 percent z nich má vysokoškol-
ské vzdelanie, väčšinu zamest-
nancov tvoria muži (53 %) a 12 % 
tvoria cudzinci. 

Ďalšími odvetviami, ktoré v súčas-
nej dobe vytvárajú veľké množstvá 
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pracovných miest, sú napríklad 
ľudské zdroje, HR a recruitment 
(Bratislavský kraj), manažment 
kvality a strojárstva (Trnavský, 
Trenčiansky a Žilinský kraj), ad-
ministratíva a rôzne odborné tech-
nické pozície (Nitriansky kraj) 
a v Košickom a Prešovskom kraji 
vzrástol záujem o vysokoškolsky 
vzdelaných uchádzačov o prácu 
v obore informatiky či manažmen-
tu kvality.

Dôležitým faktorom trhu práce 
je aj odmena za vykonanú prácu, 
ktorá sa udáva ako mesačná mzda. 
V roku 2017 predstavuje mini-
málna mzda na Slovensku 435 €. 
Uvedená suma predstavuje hrubú 
minimálnu mzdu, čo znamená, že 
sa z nej odvádza daň a poistenie 
a po odpočítaní daní je výška čis-
tej minimálnej mzdy okolo 374 €. 
Za každú odpracovanú hodinu 
v roku 2017 musí byť zamestnan-
covi vyplatená minimálna hodino-
vá mzda vo výške 2,50 €. Priemer-
ná hodinová mzda na Slovensku 
predstavovala v roku 2015 7,1 € 
a priemerná mesačná mzda 889 €. 

Problémy a príležitosti pracovné-
ho trhu, ktoré boli popísané, vy-
hodnocuje zvlášť štát i zamestná-
vatelia. Tí sa v prípade nedostatku 
pracovných síl obracajú na pra-
covníkov zo zahraničia. Dopyt je 
najmä po pracovníkoch z Českej 
republiky, Maďarska a Poľska, ale 

aj Chorvátska, Rumunska, Srbska 
či Ukrajiny. Podľa štatistík ÚPSVaR 
je najviac cudzincov pracujúcich 
v Slovenskej republike z Rumun-
ska (6279), nasleduje Česko (3300), 
Poľsko (3062), Maďarsko (2957), 
Srbsko (2147) a Ukrajina (1575). 

Prioritným cieľom vlády Sloven-
skej republiky v oblasti zamestna-
nosti je podporou hospodárskeho 
rastu vytvoriť ďalších 100 000 pra-
covných miest, so zreteľom najmä 
na riešenie dlhodobej nezamest-
nanosti či nezamestnanosti mla-
dých. Prostriedkami obnovy trhu 
prácu sú takzvané Aktívne opatre-
nia trhu práce, ktoré zahŕňajú pro-
jekty na podporu zamestnanosti 
či udržania si pracovného miesta. 
Úlohou týchto aktivít je predo-
všetkým uľahčiť a urýchliť pre-
chod nezamestnaných občanov do 
pracovných pomerov. Okrem toho 
aktívne opatrenia trhu práce na-
pomáhajú aj rozvoju podnikania 
podporou vytvárania nových pra-
covných miest a udržiavania exis-
tujúcich pracovných miest. Tieto 
aktivity sú realizované formou 
rôznych príspevkov a projektov 
na národnej i regionálnej úrovni. 

K ďalším formám podpory zamest-
nanosti patria rôzne pracovné veľ-
trhy, osobitné regionálne nábory, 
podpora študentských projektov 
a stáží, ale aj kontinuálne formy 
spolupráce so školami vo forme 
duálneho vzdelávania. 
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FORMY 
ŠTÁTNEJ 
POMOCI

Štátna investičná pomoc predsta-
vuje jeden z rozhodujúcich čini-
teľov a stimulov na zlepšovanie 
podnikateľského prostredia. Ob-
jem a štruktúra investícií od štá-
tu nesporne patria medzi hlavné 
faktory, ktoré ovplyvňujú rozhod-
nutie domácich i zahraničných in-
vestorov o lokalizácii ich investí-
cií. Bez týchto dotácií by Slovenská 
republika mohla prísť o významné 
podnikateľské subjekty, a tým aj 
o stovky nových pracovných miest. 
Firmy podporené investičnou po-
mocou dali doteraz prácu viac než 
54 000 ľuďom a množstvu ďalších 
v rámci subdodávateľskej siete.

Dôležitosť štátnej pomoci sa odzr-
kadľuje predovšetkým na smero-
vaní investícií do menej rozvinu-
tých regiónov Slovenska – výrazné 
geografické rozdiely a štrukturál-
na a regionálna nezamestnanosť 
patria medzi hlavné nepriaznivé 

črty slovenského hospodárskeho 
prostredia, a preto je jednou z dô-
ležitých úloh štátu motivovať in-
vestorov, aby svoje nové prevádz-
ky umiestňovali práve do týchto 
oblastí, podporili ich ekonomický 
rozvoj a vytvorili nové pracovné 
miesta. Ďalšími pozitívnymi vý-
stupmi investičnej pomoci by mali 
byť príležitosti na uplatnenie ab-
solventov na trhu práce a celkový 
rozvoj podnikateľských možností 
pre miestne spoločnosti.

Poskytovateľmi investičnej pomo-
ci môžu byť ministerstvá (hospo-
dárstva, dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja, financií, práce 
a sociálnych vecí a rodiny), Slo-
venský pozemkový fond, ale aj 
obec, vyšší územný celok alebo 
organizácia v ich zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Tieto príspevky môže 
prijať výlučne slovenská právnic-
ká osoba, ktorá realizuje investí-

13/

FORMY ŠTÁTNEJ POMOCI



/80

ciu v SR, zamestnáva občanov SR 
a platí dane v SR, bez ohľadu na to, 
či ide o spoločnosť s domácim ale-
bo zahraničným vlastníkom. 

Projekty, ktoré môžu byť podpore-
né investičnou pomocou, spadajú 
do štyroch kategórií: priemyselná 
výroba, technologické centrá, cen-
trá strategických služieb a cestovný 
ruch. Každá z nich má zadefinova-
né osobitné podmienky, ktoré je 
potrebné splniť na to, aby sa pod-
nikateľský subjekt mohol o po-
moc uchádzať. Jednou z rozhodu-
júcich podmienok na pridelenie 
dotácie je dosiahnutie istej mini-
málnej výšky vstupnej investície 
do oprávnených nákladov a mini-
málneho podielu nového technolo-
gického zariadenia. Oprávnenými 
nákladmi sa rozumie dlhodobý 
hmotný majetok vo forme pozem-
kov, budov, strojového a techno-

logického zariadenia, ale aj dlho-
dobý nehmotný majetok vo forme 
patentov, licencií, práv, know-how 
alebo nepatentových technických 
poznatkov. Za oprávnené náklady 
sa môžu alternatívne považovať 
aj celkové mzdové náklady na 
pracovné miesta vytvorené vďa-
ka investičnému zámeru za obdo-
bie dvoch rokov. Výška oprávne-
ných nákladov sa líši v závislosti 
od typu investičného projektu, 
miery nezamestnanosti v danom 
okrese a klasifikácie žiadateľa (či 
ide o veľký alebo malý a stred-
ný podnik). Ďalej sa posudzuje 
aj vplyv na lokálnu konkuren-
ciu – zvýhodňovaná spoločnosť 
nesmie predstavovať pre spoloč-
nosti v danej lokalite konkuren-
ciu, ale má pracovať na zapojení 
lokálnych spoločností do dodáva-
teľského reťazca.

Prvým segmentom investičnej 
podpory je priemyselná výroba. 
Medzi aktivity v tejto kategórii 
patrí založenie nového podni-
ku; rozšírenie výroby v existu-
júcom podniku; diverzifikácia 
výroby existujúceho podniku na 
nové výrobky či zásadná zmena 
výrobného procesu existujúceho 
podniku. Takýto investičný zá-
mer sa musí realizovať na jednom 
mieste a musí spĺňať podmienky 
na ochranu životného prostredia. 
Minimálna výška investície sa 
v tomto prípade odvíja od lokali-

Firmy podporené 
investičnou 
pomocou dali 
doteraz prácu 
viac než 54 000 
ľuďom a množstvu 
ďalších v rámci 
subdodávateľskej 
siete.
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ty podniku – v okresoch s mierou 
nezamestnanosti nižšou ako je ce-
loslovenský priemer, musí byť mi-
nimálna investícia 10 miliónov 
eur a podiel nových technológií 
na oprávnených nákladoch musí 
predstavovať aspoň 60 %. V okre-
soch s mierou nezamestnanosti 
vyššou ako je celoslovenský prie-
mer ide o investíciu vo výške 5 mi-
liónov eur a 50%-ný podiel nových 
technológií. V okresoch s mierou 
nezamestnanosti o 35 % vyššou 
ako je celoslovenský priemer musí 
mať vstupná investícia výšku as-
poň 3 milióny eur a podiel nových 
technológií je 40 %. Ďalšou pod-
mienkou je vytvorenie minimál-
ne 40 nových pracovných miest 
(v najmenej rozvinutých okre-
soch minimálne desiatich pra-
covných miest). V prípade expan-
zií etablovaných podnikov musí 
dôjsť k nárastu výroby minimál-
ne o 15 % v porovnaní s prieme-
rom za posledné 3 finančné roky. 
V rámci investičnej pomoci sa 
taktiež rozlišuje medzi veľkými 
podnikmi a malými a strednými 
podnikmi (MSP) - pre MSP sú pod-
mienky na poskytnutie pomoci 
výhodnejšie, vyžaduje sa od nich 
iba polovičná suma minimálnej 
investície a môže im byť poskyt-
nutá až o 20 % vyššia intenzita in-
vestičnej pomoci. Podľa Zoznamu 
osvedčení o významných investí-
ciách vo verejnom záujme patrí 
medzi úspešné príklady investí-

Prvým segmentom 
investičnej podpory 
je priemyselná 
výroba.

cií do priemyselných podnikov 
napríklad Volkswagen Slovakia, 
Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot 
Citroen Slovakia či AU Optronics 
(Slovakia).

FORMY ŠTÁTNEJ POMOCI

Ďalšou kategóriou sú technologic-
ké centrá, teda miesta, v ktorých 
prijímateľ vykonáva vývoj alebo 
inovácie technicky vyspelých vý-
robkov, technológií alebo výrob-
ných procesov. Výška minimálnej 
vstupnej investície je 500 000 eur 
(nemeniteľná čiastka) a 50 % ob-
staraného majetku musí byť kry-
tých vlastným imaním. Spoloč-
nosť musí zamestnať minimálne 
70% zamestnancov s vysokoškol-
ským vzdelaním a musí vytvoriť 
aspoň 30 pracovných miest. K prí-
kladom technologických centier 
patrí SAMSUNG Electronics Slova-
kia (výrobné, logistické, servisné 
a vývojové centrum), BSH Drives 
and Pumps (rozšírenie technolo-
gického centra na vývoj elektro-
niky), či CEMM THOME SK (rozší-
renie technologického centra na 
vývoj a dizajn vnútorného osvet-
lenia automobilov).

Centrum strategických služieb je 
miesto, v ktorom prijímateľ po-
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skytuje služby s vysokou pridanou 
hodnotou, podporujúce zamest-
nanosť kvalifikovaných expertov 
v centrách pre vývoj počítačo-
vých programov, odborných rie-
šiteľských centrách, centrách na 
prípravu modifikovaných špič-
kových technológií a centrách zá-
kazníckej podpory, pričom pred-
metom činnosti sú najmä služby 
v oblasti financií, nákupu, infor-
mačných technológií, personalis-
tiky a starostlivosti o zákazníkov. 
V tomto sektore musí byť vstup-
ná investícia vo výške minimál-
ne 400 000 eur (suma sa nemení 
v závislosti od lokality), spoloč-
nosť musí zamestnať minimálne 
60 vysokoškolsky vzdelaných za-
mestnancov a vytvoriť aspoň 40 
nových pracovných miest. Príkla-
dom centier strategických služieb 
patrí Holcim Business Services.

V sektore cestovného ruchu dochá-
dza k stratifikácii príspevkov pod-
ľa výšky nezamestnanosti v okre-
se, v ktorom chce podnikateľský 
subjekt pôsobiť. V okresoch s mie-
rou nezamestnanosti nižšou ako 
je celoslovenský priemer, tvorí 
minimálna investícia 10 miliónov 
eur a podiel nových technológií 
40 %, v okresoch s mierou neza-
mestnanosti vyššou ako je celoslo-
venský priemer je to 5 miliónov 
eur a 20%-ný podiel nových tech-
nológií, v okresoch s mierou neza-

mestnanosti aspoň o 35 % vyššou 
ako je celoslovenský priemer ide 
o 3 milióny eur a 20%-ný podiel 
nových technológií. 

Investičná pomoc môže dosaho-
vať určené maximálne hodnoty, 
respektíve intenzitu investičnej 
pomoci (GGE) – podiel súčasnej 
hodnoty investičnej pomoci k sú-
časnej hodnote oprávnených ná-
kladov. V jednotlivých regiónoch 
nemôže intenzita investičnej po-
moci presiahnuť stanovené hodno-
ty, a to 25 % na západnom Sloven-
sku (s vylúčením Bratislavského 
samosprávneho kraja) a 35 % na 
strednom a východnom Slovensku. 
Medzi formy investičnej pomoci 
patria dotácie na obstaranie dlho-
dobého hmotného a nehmotného 
majetku. Podľa Správy o čerpaní 
štátnej pomoci vo forme investič-
ných stimulov a investičnej pomo-
ci z roka 2011 podporila vláda SR 
takouto dotáciou 40 investičných 
projektov, pričom najviac ich bolo 
v Košickom kraji (13 investičných 
projektov) a v Nitrianskom kraji (7 
investičných projektov). 

Ďalšou formou pomoci sú úľavy na 
dani z príjmu. V období 2002 – 2015 
predstavovali až 45 % štátnej po-
moci a boli schválené pre 89 inves-
tičných projektov v celkovej výške 
vyše 430 miliónov eur, pričom naj-
viac projektov podporila v Tren-
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čianskom kraji (19 investičných 
projektov), či v Košickom kraji (22 
investičných projektov). 

Treťou formou pomoci je príspevok 
na vytvorenie nových pracovných 
miest. V roku 2011 bola pomoc 
schválená pre 44 investičných 
projektov, pričom najviac ich bolo 
schválených v Košickom kraji (11 
projektov) a v Nitrianskom kraji 
(8 projektov). Poslednou formou 
investičnej pomoci je prevod ne-
hnuteľného majetku alebo zámeny 
nehnuteľného majetku za cenu niž-
šiu, ako je všeobecná hodnota ma-
jetku. 

V nasledujúcich rokoch sa očaká-
va výstavba automobilového vý-
robného podniku Jaguar Land Ro-
ver Slovakia v Nitrianskom kraji 
či rozšírenie technologického cen-
tra pre vývoj interiérových kom-
ponentov do automobilov Yanfeng 
Slovakia Automotive v Trenčian-
skom kraji, ktorým bola schvále-
ná investičná pomoc.
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FONDY  
A INÉ FORMY 

FINANČNEJ POMOCI 
EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska únia združuje štáty 
s rozdielnym ekonomickým a hos-
podárskym vývojom. Na prekle-
nutie rozdielov medzi členskými 
štátmi a zrýchlenie progresu me-
nej vyspelých štátov bol zriadený 
systém finančných príspevkov, 
ktoré sa medzi ne prerozdeľujú. 
Slovensko sa od svojho vstupu do 
Európskej únie zaradilo medzi 
dotované štáty a využíva finanč-
nú pomoc Európskej únie v rámci 
takzvaných programových obdo-
bí (2004 – 2006, 2007 – 2013). 20. 
júna 2014 prijala Európska komi-
sia Partnerskú dohodu so Sloven-
skom na obdobie 2014 – 2020. 

V Partnerskej dohode je stanovená 
stratégia pre optimálne využíva-
nie európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v regiónoch 
a mestách krajiny. Jej realizácia 
prebieha prostredníctvom piatich 
fondov a im prislúchajúcich ope-
račných programov. Medzi fondy 

Partnerskej dohody patria Európ-
sky sociálny fond (ESF), Európsky 
fond regionálneho rozvoja (EFRR), 
Kohézny fond (KF), Európsky poľ-
nohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), a Európsky fond 
námorného a rybného hospodár-
stva (EFNRH). Objem finančných 
prostriedkov v Partnerskej do-
hode je 15,3 miliardy eur, z čoho 
štrukturálne a kohézne fondy zís-
kajú 13,7 miliardy eur, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka 1,55 miliardy eur a Európ-
sky námorný a rybársky fond 15,8 
milióna eur.

Európsky fond regionálneho roz-
voja podporuje posilnenie hospo-
dárskej, sociálnej a územnej sú-
držnosti, výstavbu infraštruktúr 
a vytváranie investícií spojených 
s tvorbou pracovných miest. Me-
dzi ďalšie ciele patrí podpora ma-
lých a stredných podnikov, rozvoj 
technológií, ochrana a zlepšova-

14/
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nie životného prostredia či rozvoj 
turistiky.

Európsky sociálny fond je hlav-
ným nástrojom sociálnej politiky 
EÚ, vďaka ktorému sa realizujú 
aktivity zamerané na zvýšenie 
zamestnanosti, napríklad podpo-
ra pracovnej mobility, podpora 
sociálneho začleňovania, investí-
cie do vzdelávania a boj proti chu-
dobe. Osobitný dôraz sa kladie na 
vzdelanie a zamestnanosť mla-
dých ľudí. V rámci Iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých 
ľudí (YEI) vznikajú opatrenia na 
podporu ich zručností, kvalifiká-
cie a nástupu do prvej práce. Na 
financovanie tejto iniciatívy sa 
v rámci Európskej únie vyčlenilo 
približne 3,2 miliardy eur. 

Kohézne fondy pomáhajú člen-
ským štátom s hrubým národ-
ným dôchodkom menším než 
90 % priemeru EÚ na obyvateľa 
znížiť hospodársku a sociálnu ne-
súrodosť a podporovať trvalo udr-
žateľný rozvoj. Tieto ciele sa rea-
lizujú prostredníctvom investícií 
do transeurópskych dopravných 
sietí a životného prostredia. 

Poslaním Európskeho poľnohos-
podárskeho fondu pre rozvoj vidie-
ka je prispievať k podpore trvalo 
udržateľného rozvoja vidieka ce-
lej EÚ a Európsky fond námorného 
a rybného hospodárstva bol zria-
dený pre oblasť námorných otá-
zok a rybného hospodárstva. 

Stratégia, priority a ciele podpory 
financovanej z fondov Európskej 
únie sú realizované prostred-
níctvom cielených operačných 
programov:

Operačné programy cieľa 
Investovanie do rastu 
a zamestnanosti
Operačný program Výskum a ino-
vácie je určený na modernizáciu 
a zefektívnenie podpory výskumu 
a vývoja, skvalitnenie infraštruk-
túry vysokých škôl a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti malých 
a stredných podnikateľov. Z tohto 
operačného programu boli finan-
cované projekty Národný infor-

Slovensko sa od 
svojho vstupu 
do Európskej 
únie zaradilo 
medzi dotované 
štáty a využíva 
finančnú pomoc 
Európskej únie 
v rámci takzvaných 
programových 
období.
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mačný systém podpory výskumu 
a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informačným 
zdrojom alebo Národná telepre-
zentačná infraštruktúra pre pod-
poru výskumu, vývoja a transferu 
technológií. 

Operačný program Integrovaná 
infrašktruktúra financuje predo-
všetkým modernizáciu železnič-
nej, cestnej i verejnej dopravy 
a zlepšovanie prístupu k informač-
ným a komunikačným technológi-
ám. Podstatou investícií v rámci 
informačnej spoločnosti je vytvo-
renie kvalitného digitálneho ob-
sahu a umožnenie prístupu k širo-
kopásmovému internetu. V rámci 
tohto operačného programu boli 
schválené projekty Modernizácie 
električkových tratí v Košiciach, 
Rozvoj širokopásmového pripoje-
nia a iné. 

Operačný program Ľudské zdroje 
integruje finančné prostriedky 
na skvalitňovanie a zvyšovanie 
úrovne vzdelávania a na zvýše-
nie zamestnanosti mladých ľudí 
do 29 rokov, napríklad poskytnu-
tím pomoci a podpory pri zača-
tí podnikania prostredníctvom 
start-up programov. Tieto akti-
vity zastrešuje Iniciatíva na pod-
poru zamestnanosti mladých ľudí 
(YEI), na ktorú bolo vyčlenených 
72 miliónov eur. Tento operačný 
program spolufinancoval projek-

ty ako Absolventská prax štartu-
je zamestnanie, Úspešne na trhu 
práce či Chceme byť aktívni na 
trhu práce. 

Operačný program Kvalita život-
ného prostredia je zameraný na 
zlepšenie stavu životného pros-
tredia, efektívne využívanie prí-
rodných zdrojov, protipovodňo-
vú ochranu a prispôsobovanie 
sa klimatickej zmene. Medzi pro-
jekty tohto operačného progra-
mu patrí Investovanie do sektora 
odpadového hospodárstva, Kon-
trola emisií pre rudné mosty VP1 
či Monitorovanie a hodnotenie 
stavu vôd. 

Integrovaný regionálny operač-
ný program financuje bezpečnú 
a ekologickú dopravu v regió-
noch, ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným služ-
bám a zlepšovanie kvality života 
v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie. Operačný program 
navyše podporí oblasť sociál-
nej a zdravotnej infraštruktúry. 
Program pôsobí na projektoch 
Energetická efektívnosť bytových 
domov alebo Financovanie admi-
nistratívnych kapacít MZ SR. 

Operačný program Efektívna ve-
rejná správa podporuje aktivity 
na skvalitnenie a zefektívnenie 
verejnej správy a súdnictva. Pr-
vou aktivitou programu je podpo-
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ra systémov a procesov verejnej 
správy vrátane posilňovania in-
štitucionálnych kapacít a trans-
parentných pravidiel verejného 
obstarávania. Druhou prioritou je 
rozsiahla reforma justície, zefek-
tívňovanie súdneho systému 
a zvýšenie vymáhateľnosti práva. 
Akceptovanými projektmi sú Re-
forma zberu a spracovania štatis-
tických údajov vo verejnej správe či 
Zefektívnenie systému centrálneho 
plánovania a riadenia ľudských 
zdrojov v štátnej správe. 

Z operačného programu Technic-
ká pomoc je financovaná oblasť 
vytvorenia odbornej a efektívnej 
podpory pre riadenie a imple-
mentáciu eurofondov s dôrazom 
na zvýšenie efektivity riadenia 
a väčšej plynulosti čerpania fon-

Programy spolupráce 
sú výsledkom 
spoločného 
úsilia krajín 
o intenzívnejšiu 
spoluprácu 
medzi regiónmi 
so spoločnou 
medzištátnou 
hranicou.

dov počas celého programového 
obdobia. Schválenými projektmi 
boli napríklad Vypracovanie ana-
lytickej a strategickej časti Národ-
nej stratégie regionálneho rozvoja 
SR a prezentovanie vypracovaných 
častí odbornej verejnosti či Hodno-
tenie plnenia cieľov politiky súdrž-
nosti. 

Program rozvoja vidieka posil-
ňuje konkurencieschopnosť v ob-
lasti lesníctva, poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Pod Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka takisto patrí operačný program 
Rybné hospodárstvo, ktorý podpo-
ruje trvalo udržateľný a konkuren-
cieschopný rozvoj rybného hospo-
dárstva s ohľadom na efektívne 
využívanie zdrojov a ochranu ži-
votného prostredia.

Operačné programy 
cieľa Európska územná 
spolupráca 
Programy spolupráce sú výsled-
kom spoločného úsilia krajín o in-
tenzívnejšiu spoluprácu medzi re-
giónmi so spoločnou medzištátnou 
hranicou. Realizujú investície na 
lepšie prepojenie infraštruktúry, 
zvýšenie celkovej úrovne vzde-
lávania na všetkých úrovniach,  
posilnenie spolupráce medzi uni-
verzitami a vysokými školami 
a vytvárajú priestor pre investície 
na zlepšenie technického stavu 
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prírodných a kultúrnych pamia-
tok.

Medzi Programy cezhraničnej spo-
lupráce patrí napríklad Interreg 
Europe, navrhnutý s cieľom zlepšiť 
efektívnosť programov regionál-
neho rozvoja. 

Programy nadnárodnej spolupráce 
zahŕňajú program Stredná Euró-
pa, ktorý je určený na zavádzanie 
inovácií, využívanie prírodných 
a kultúrnych zdrojov či zvyšova-
nie atraktivity miest a obcí. Dunaj-
ský nadnárodný program vytvára 
rámec pre implementáciu spoloč-
ných aktivít a výmenu skúseností 
medzi národnými, regionálnymi 
a lokálnymi aktérmi v štátoch du-
najského regiónu.

K Programom medzinárodnej spo-
lupráce patrí Program ESPON 2020 
(European Spatial Observation 
Network), teda Európska moni-
torovacia sieť pre územný rozvoj 
a súdržnosť, projekt Európskej 
územnej spolupráce URBACT III či 
Európskej teritoriálnej spoluprá-
ce, INTERACT III. 

Významnú úlohu zohráva aj sa-
mostatný Operačný program po-
travinovej a základnej materiálnej 
pomoci. Zámerom tohto progra-
mu je znížiť ekonomické zaťaže-
nie sociálne najslabších skupín 
zabezpečením základných komo-

dít ako sú potraviny a základné 
hygienické potreby. Realizuje sa 
poskytovaním potravinových 
a hygienických balíčkov vybra-
ným príjemcom, ktorí sa nachá-
dzajú v náročnej sociálnej situácii 
a poskytovaním teplého jedla oso-
bám bez prístrešia. Sekundárny 
význam nadobúda program v boji 
proti plytvaniu potravín.
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DAŇOVÝ SYSTÉM 
A POPLATKOVÝ 

SYSTÉM

Od vzniku Slovenskej republiky 
v roku 1993 prebiehajú v našej 
spoločnosti významné zmeny, kto-
rých neoddeliteľnou súčasťou bol 
aj proces transformácie ekono-
miky s cieľom prejsť od centrálne 
plánovaného hospodárstva na 
trhovo riadenú ekonomiku. Vstu-
pom do Európskej únie v roku 
2004 sa prechod na hospodárstvo 
trhového typu ešte zintenzívnil. 
Zavádzané liberálne ekonomické 
reformy so sebou prinášali zmeny 
aj v daňovej politike štátu, ktoré 
znamenali okrem iného posilne-
nie inštitútu daní. Dane v trho-
vom hospodárstve predstavujú 
jeden z najdôležitejších nástrojov 
hospodárskej politiky štátu a sú 
najdôležitejším príjmovým zdro-
jom štátneho rozpočtu.

DAŇOVÝ SYSTÉM SR
Daňový systém Slovenska zahŕňa 
daňovú sústavu, daňové orgány, 
ktoré zabezpečujú výkon správy 
daní a osobitný systém nástrojov 

a postupov, ktoré uvedené orgány 
uplatňujú vo vzťahu k daňovým 
subjektom. 

Pojem daň možno vymedziť ako 
peňažnú platbu nenávratného 
charakteru, ktorá je ukladaná 
zákonom za účelom úhrady štát-
nych alebo iných verejných po-
trieb, a to vo vopred ustanovenej 
výške a lehote splatnosti. 

Daňový systém SR získal súčasnú 
podobu reformou v roku 2004. Zá-
sady tejto reformy boli nasledov-
né: 

• presun daňového bremena 
z priamych daní na nepriame 
dane, t. j. presun od zdaňovania 
výroby k zdaňovaniu spotreby,

• zrušenie dane z dedičstva a dane 
z darovania,

• zavedenie nižších daňových 
sadzieb a eliminácia všetkých vý-
nimiek, oslobodení a špeciálnych 
režimov, 
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• zrušenie progresívneho zdaňova-
nia príjmov zavedením tzv. rovnej 
dane (tento princíp bol v posled-
ných rokoch narušený, keďže sa 
pri fyzických osobách uplatňuje 
sadzba dane 19 % a 25 %, a pri 
právnických osobách sadzba dane 
21 %), 

• odstránenie deformujúcich prv-
kov daňovej politiky, 

• odstránenie dvojitého zdanenia.

DAŇOVÁ SÚSTAVA SR
Daňová sústava predstavuje sú-
hrn daní vyberaných na území 
určitého štátu a v určitom čase. Jej 
úlohou je zabezpečenie príjmov 
na krytie všetkých potrebných vý-
davkov štátu. Daňová sústava Slo-
venskej republiky je v platnosti od 
1. januára 1993 a základom pre jej 
zostavenie boli zásady daňových 
sústav vyspelých trhových ekono-
mík. Najväčšie zmeny v daňovej 
legislatíve nastali v súvislosti so 
vstupom Slovenskej republiky do 
Európskej únie v roku 2004, keď 
sa harmonizovala oblasť nepria-
mych daní.

Slovenský daňový systém v roku 
2017 tvorí celkovo 9 zákonov o da-
niach, ktoré definujú 18 existujú-
cich druhov daní.

Daňová sústava SR sa skladá z pria-
mych daní, ktoré platia subjekty zo 
svojho príjmu alebo majetku a od-

vádzajú ich priamo štátu, a z ne-
priamych daní, ktoré platia subjek-
ty v cene výrobkov alebo služieb 
a odvádzajú ich prostredníctvom 
inej osoby.

Súčasnú daňovú sústavu na Slo-
vensku tvoria nasledujúce dane:

Priame dane
1. príjmové (dôchodkové) dane

• daň z príjmov právnickej osoby,

• daň z príjmov fyzickej osoby,

2. majetkové dane

• daň z motorových vozidiel,

• miestne dane  
(daň z nehnuteľností: daň z po-
zemkov, daň zo stavieb, daň z by-
tov; daň za psa; daň za užívanie 
verejného priestranstva; daň za 
ubytovanie; daň za predajné au-
tomaty; daň za nevýherné hracie 
prístroje; daň za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej 
časti mesta; daň za jadrové zaria-
denie).

Nepriame dane
1. daň z pridanej hodnoty

2. spotrebné dane

• daň z elektriny, 

• daň z uhlia,

• daň zo zemného plynu, 
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• daň z tabakových výrobkov, 

• daň z minerálneho oleja, 

• daň z alkoholických nápojov.

I. PRIAME DANE
Daň z príjmov
Daň z príjmov patrí do skupiny 
priamych daní, ktorými sa zda-
ňujú príjmy fyzických a právnic-
kých osôb. Jej právna úprava je 
obsiahnutá v zákone č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon 
o dani z príjmov“). Spolu s daňou 
z pridanej hodnoty patrí k najdô-
ležitejším príjmom štátneho roz-
počtu SR. 

Na Slovensku táto daň v posled-
nom období prešla mnohými zme-
nami. Do zmeny zákona o dani 
z príjmov v roku 2012 prebiehalo 
zdaňovanie všetkých druhov príj-
mov fyzických i právnických osôb 
jednou lineárnou sadzbou dane vo 
výške 19 %. V súčasnosti je výška 
sadzby dane z príjmov fyzických 
osôb 19 % z tej časti základu dane, 
ktorá nepresiahne 176,8-násobok 
sumy platného životného minima, 
čo v roku 2017 predstavuje sumu 
35 022,31 eur a 25 % z tej časti zá-
kladu dane, ktorá túto sumu pre-
siahne. Pri dani z príjmov práv-
nických osôb je sadzba stanovená 
na 21 % zo základu dane znížené-
ho o daňovú stratu. Pre fyzické 

i právnické osoby sa uplatňuje aj 
35 % sadzba dane z osobitného zá-
kladu dane zisteného z podielu na 
zisku plynúceho od daňovníkov 
z nezmluvných štátov.

Majetkové dane

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel upra-
vuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani 
z motorových vozidiel a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
pričom predmetom dane je vozidlo, 
ktoré sa v zdaňovacom období po-
užíva na podnikanie alebo na do-
sahovanie príjmov z podnikania 
a zároveň je evidované v  Sloven-
skej republike.

Miestne dane

Miestne dane sú upravené v zá-
kone č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v znení neskorších 
predpisov. Miestne dane  ukladajú 
obce všeobecne záväzným naria-
dením, v ktorom upravujú sadzby 
daní, zníženie daní a oslobodenie 
od daní. 

II. NEPRIAME DANE
Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj 

„DPH“) je univerzálnou nepria-
mou daňou a hlavným príjmovým 
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zdrojom štátneho rozpočtu SR. 
Zavedenie tejto dane do sloven-
skej daňovej sústavy bolo preja-
vom úsilia Slovenska o zapojenie 
sa do ekonomických a právnych 
štruktúr európskej integrácie. Ne-
zanedbateľnú úlohu pri jej zavede-
ní však plnili aj prednosti režimu 
zdaňovania touto daňou, keďže 
medzi hlavné výhody zdaňovania 
daňou z pridanej hodnoty patrí 
neutrálne pôsobenie dane, trans-
parentnosť zdaňovania a preven-
tívne pôsobenie voči daňovým 
únikom. 

Právna úprava DPH je sústredená 
v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o DPH“). Tá je prispôsobená 
právu EÚ, ktoré upravuje uplatňo-
vanie tejto dane v smernici Rady 
(EÚ) č. 2006/112/ES z 28. novem-
bra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty.

V súlade so zákonom o DPH je 
predmetom tejto dane:

• dodanie tovaru za protihodnotu 
v tuzemsku uskutočnené zdaniteľ-
nou osobou, ktorá koná v posta-
vení zdaniteľnej osoby,

• poskytnutie služby (dodanie 
služby) za protihodnotu v tuzem-
sku uskutočnené zdaniteľnou 
osobou, ktorá koná v postavení 
zdaniteľnej osoby,

• nadobudnutie tovaru za proti-
hodnotu v tuzemsku z iného člen-
ského štátu Európskej únie,

• dovoz tovaru do tuzemska.

V súčasnosti je základná sadzba 
DPH na tovary a služby vo výške 
20 % zo základu dane. Znížená 
sadzba vo výške 10 % zo základu 
dane sa uplatňuje na vybrané po-
traviny, tlačiarenské a farmaceu-
tické výrobky.

Spotrebné dane
Spotrebné dane patria medzi ne-
priame dane, ale nemajú univer-
zálny charakter. Vzťahujú sa len 
na určité druhy tovarov, pričom 
často ide o tie, ktorých spotreba 
negatívne ovplyvňuje zdravie oby-
vateľstva alebo škodlivo pôsobí 
na životné prostredie. Pri výbere 
okruhu tovarov sa prihliada na fis-
kálne záujmy štátu, ale aj ovplyv-
ňovanie spotreby týchto tovarov 
spoločensky žiaducim smerom. 

V súčasnosti tvoria právnu úpra-
vu spotrebných daní na Sloven-
sku nasledovné právne predpisy:

• zákon č. 609/2007 Z. z. o spotreb-
nej dani z elektriny, uhlia a zem-
ného plynu v znení neskorších 
predpisov,

• zákon č. 106/2004 Z. z. o spotreb-
nej dani z tabakových výrobkov 
v znení neskorších predpisov,
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• zákon č. 98/2004 Z. z. o spot-
rebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov, 

• zákon č. 530/2011 Z. z. o spotreb-
nej dani z alkoholických nápojov 
v znení neskorších predpisov.

POPLATKOVÝ  
SYSTÉM SR
Poplatkový systém Slovenska za-
hŕňa sústavu poplatkov, právne 
a organizačne usporiadaný sys-
tém orgánov, ktoré zabezpečujú 
ukladanie, vyberanie a vymáha-
nie poplatkov, a systém nástrojov 
a postupov, ktoré uvedené orgány 
uplatňujú vo vzťahu k subjektom 
poplatkovej povinnosti. 

Pojem poplatok možno vymedziť 
ako peňažnú platbu ukladanú 
zákonom, ktorá je vyberaná za 
činnosť štátnych a iných verejno-
právnych subjektov vykonávanú 
z podnetu poplatníka vo vopred 
ustanovených lehotách a vo vo-
pred učenej výške.

POPLATKOVÁ  
SÚSTAVA SR
V súlade s čl. 59 ods. 1 Ústavy SR 
rozlišujeme poplatky na štátne 
a miestne. Rozhodujúcim krité-
riom tohto členenia je skutočnosť, 
či sú príjmovým zdrojom štátneho 
rozpočtu alebo rozpočtu územnej 
samosprávy. Okrem uvedených 

poplatkov sa uplatňujú aj ďalšie 
platby, ktoré sú označované ako 
poplatky, ale sú príjmom verejno-
právnych orgánov a inštitúcií. Jed-
ná sa o poplatky, ktoré majú cha-
rakter sankčnej, ekologickej alebo 
poriadkovej povahy napr. koncesi-
onárske poplatky alebo poplatok 
za znečisťovanie ovzdušia. 

Súčasnú poplatkovú sústavu na 
Slovensku tvoria nasledujúce po-
platky:

1. štátne poplatky

• správne poplatky,

• súdne poplatky,

• udržiavacie poplatky.

2. miestne poplatky

V súčasnosti existuje už len jeden 
miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

3. poplatky verejnoprávnych 
orgánov a inštitúcií.
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DAŇOVÉ 
ZAŤAŽENIE 

PODNIKANIA

Daňové zaťaženie možno v najšir-
šom zmysle chápať ako percento 
daní z daňového základu, pričom 
s daňovým zaťažením podnika-
nia úzko súvisí daňová politika 
a daňový dopad.

Problematika dane z príjmov fy-
zických osôb (FO) a právnických 
osôb (PO) je upravená v zákone 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o dani z príjmov“). Ten-
to zákon ustanovuje aj podmienky 
pre platenie dane z podielu na zis-
ku (dividenda) a daňových licencií.

DAŇ Z PRÍJMOV FO
Daň z príjmov fyzickej osoby je 
univerzálna daň, ktorej podlieha-
jú všetky zdaniteľné príjmy fyzic-
kých osôb.

Daňovníkom dane z príjmov fy-
zickej osoby je fyzická osoba, kto-
rá dosahuje príjmy, ktoré sú pred-
metom dane, pričom zákon o dani 

z príjmov rozlišuje dve skupiny 
daňovníkov:

• daňovník s neobmedzenou da-
ňovou povinnosťou

Ide o fyzickú osobu, ktorá má na 
území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava 
aspoň 183 dní v príslušnom kalen-
dárnom roku, 

• daňovník s obmedzenou daňo-
vou povinnosťou

Ide o fyzickú osobu, ktorá nemá 
na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt alebo sa tu zdržiava 
menej ako 183 dní v príslušnom 
kalendárnom roku.

Rozsah predmetu dane sa u fyzic-
kých osôb líši v závislosti od toho, 
či ide o daňovníka s obmedze-
nou daňovou povinnosťou, kedy 
je predmetom dane iba príjem zo 
zdrojov  na území Slovenskej re-
publiky alebo neobmedzenou da-
ňovou povinnosťou, kedy je pred-
metom dane príjem plynúci zo 
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zdrojov na území Slovenskej re-
publiky a zo zdrojov v zahraničí.

Sadzba dane z príjmov fyzickej 
osoby je vo výške 19 % zo základu 
dane, alebo 25 % zo základu dane 
nad 35 022,31 eur.

Problematiku prípadného dvoji-
tého zdanenia príjmov plynúcich 
so zdrojov v rôznych štátoch riešia 
medzinárodné zmluvy o zame-
dzení dvojitého zdanenia, ktoré 
SR uzatvára s jednotlivými štátmi. 
Tie majú prednosť pred zákonom, 
pričom ustanovujú, ktorý zmluvný 
štát má právo určitý príjem zdaniť. 
Za účelom zamedzenia dvojitého 
zdanenia sa v nich aplikuje jedna 
z dvoch metód – metóda zápočtu 
dane alebo metóda vyňatia príj-
mov. Slovensko má v súčasnosti 
uzatvorených 66 takýchto zmlúv 
so všetkými ekonomicky vyspelý-
mi štátmi sveta vrátane Ukrajiny, 
Ruska a Číny.

Predmetom dane z príjmov FO sú 
štyri kategórie príjmov:

• príjmy zo závislej činnosti,

• príjmy z podnikania, z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
a z prenájmu,

• príjmy z kapitálového majetku,

• ostatne príjmy.

Najčastejšou formou podnikania 
fyzickej osoby je výkon samostat-

nej zárobkovej činnosti (živnos-
tenské podnikanie), ale výpočet 
jeho daňového zaťaženia je rov-
naký ako pri fyzických osobách, 
ktoré vykonávajú slobodné povo-
lania. 

Základ dane z príjmov fyzickej 
osoby sa zistí ako súčet čiastko-
vých základov dane, ktoré sa de-
lia na tzv. aktívne príjmy a pasív-
ne príjmy. Z daňového hľadiska 
je rozdiel v tom, že od aktívnych 
príjmov je možné odpočítať ne-
zdaniteľné časti základu dane 
a len z takto zisteného daňového 
základu je možné odpočítať aj da-
ňovú stratu.

Nezdaniteľná časť  
základu dane
Základ dane, resp. čiastkový zák-
lad dane, ktorý je zistený z aktív-
nych príjmov je možné znížiť o ne-
zdaniteľnú  časť základu dane na 
daňovníka, ktorá je podľa platnej 
daňovej legislatívy stanovená na 
úrovni 19,2-násobku sumy plat-
ného životného minima, čo je pre 
rok 2017 suma 3 803,33 eur a to 
v prípade, ak daňovník dosiahne 
základ dane, ktorý sa rovná alebo 
je nižší ako 100-násobok sumy ži-
votného minima (t. j. 19 809 eur). 
Ak živnostník dosiahne základ 
dane 35 022,32 eur a viac, tak ne-
zdaniteľná časť na daňovníka je 
nula. 
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Uplatňovanie  
daňových výdavkov
Podľa zákona o dani z príjmov si 
môže živnostník uplatniť výdavky, 
ktoré slúžia na dosiahnutie, zabez-
pečenie a udržanie príjmov.

Živnostník sa môže rozhodnúť pre 
jeden z možných spôsobov uplat-
nenia výdavkov, ktorý je pre neho 
výhodný, a to:

• tzv. paušálne výdavky vo výške 
60 % z úhrnu príjmov (t. j. z príj-
mov z podnikania a inej samostat-
nej zárobkovej činnosti) najviac do 
výšky 20 000 eur ročne,

• skutočne preukázateľné výdav-
ky na základe vedenia daňovej 
evidencie,

• skutočné preukázateľné výdavky 
na základe vedenia jednoduchého 
alebo podvojného účtovníctva.

DAŇ Z PRÍJMOV PO 
Daňovníkom je právnická osoba, 
pričom rozoznávame dve skupiny 
daňovníkov:

• s neobmedzenou daňovou 
povinnosťou – ide o právnickú 
osobu, ktorá má na území Sloven-
skej republiky sídlo alebo miesto 
skutočného vedenia,

• s obmedzenou daňovou povin-
nosťou – ide o právnickú osobu, 
ktorá nie je daňovníkom s neob-
medzenou daňovou povinnosťou.

Predmetom dane právnických 
osôb je príjem (výnos) z činnosti 
daňovníka a z nakladania s ma-
jetkom daňovníka okrem osobit-
ne vymedzeného predmetu dane 
daňovníkov nezaložených alebo 
nezriadených na podnikanie.

Rozsah predmetu dane sa líši v zá-
vislosti od toho, či ide o daňovní-
ka s obmedzenou daňovou povin-
nosťou, kedy je predmetom dane  
príjem (výnos) plynúci zo zdrojov 
na území Slovenskej republiky, 
alebo s neobmedzenou daňovou 
povinnosťou, kedy je predmetom 
dane príjem (výnos) plynúci zo 
zdrojov na území Slovenskej re-
publiky a zo zdrojov v zahraničí.

Základom dane sa rozumie rozdiel, 
o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšu-
jú daňové výdavky podľa zákona 
o dani z príjmov pri rešpektovaní 
vecnej a časovej súvislosti zdani-
teľných príjmov a daňových vý-
davkov v príslušnom zdaňovacom 
období.

Sadzba dane právnickej osoby zo 
základu dane zníženého o daňo-
vú stratu je vo výške 21 %. Sadzba 
dane vyberaná zrážkou je 19 %. 
S účinnosťou od 1. marca 2014 je 
sadzba dane vyberaná zrážkou 35 
%, ak príjmy zdaňované zrážkou 
sú vyplatené, poukázané alebo 
pripísané daňovníkovi nezmluv-
ného štátu.
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Uplatňovanie  
daňových výdavkov
Daňovým výdavkom je výdavok 
(náklad) na dosiahnutie, zabez-
pečenie a udržanie zdaniteľných 
príjmov preukázateľne vynalo-
žený daňovníkom a zaúčtovaný 
v účtovníctve daňovníka. Práv-
nické osoby môžu uplatňovať len 
skutočne preukázateľné výdavky 
na základe vedenia podvojného 
účtovníctva. 

Daňová licencia
Daňovú licenciu ako minimálnu 
výšku dane z príjmov platí práv-
nická osoba  za každé zdaňovacie 
obdobie, za ktoré vykázala

• daňovú povinnosť nižšiu ako je 
stanovená výška daňovej licencie,

• nulovú daňovú povinnosť, 

• daňovú stratu.

Výška daňovej licencie

• daňovú licenciu vo výške 480 eur 
platí daňovník, ktorý k posledné-
mu dňu zdaňovacieho obdobia 
nie je platiteľom dane z pridanej 
hodnoty a dosiahne  ročný obrat 
neprevyšujúci 500 000 eur, 

• daňovú licenciu vo výške 960 eur 
platí  daňovník, ktorý k posled-
nému dňu zdaňovacieho obdobia  
je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty a dosiahne  ročný obrat 
neprevyšujúci 500 000 eur,

• daňovú licenciu vo výške 2 880 
eur platí daňovník, ktorý  k po-
slednému dňu zdaňovacieho 
obdobia   dosiahne  ročný obrat 
prevyšujúci 500 000 eur.

Daňové licencie sa budú posled-
nýkrát platiť v roku 2018 za zda-
ňovacie obdobie roku 2017.

Daň z dividend  
(podielov na zisku)
Podiely na zisku právnickej oso-
by vyplácané formou dividend 
sú v období od 1. januára 2004 do 
31. decembra 2016 oslobodené od 
dane z príjmov. Podiely na zisku 
podliehajú za obdobie rokov 2011 
až 2016 zdravotným odvodom vo 
výške 14 % z vymeriavacieho zá-
kladu.

Daň z dividend vo výške 7 % platia 
fyzické osoby, ktoré sú daňovými 
rezidentmi SR, a to z dividend vy-
platených v SR ale aj z dividend 
prijatých z iných štátov. Podiely 
na zisku obchodných spoločnos-
tí po zdanení vyplácané medzi 
právnickými osobami v rámci SR 
nepodliehajú tejto dani.

Daň z dividend vyplatených v SR 
budú potenciálne platiť aj fyzic-
ké osoby (rovnako aj právnické 
osoby), ktoré nie sú daňovými 

DAŇOVÉ ZAŤAŽENIE PODNIKANIA
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rezidentmi SR. Podľa toho, v kto-
rom štáte je daný daňovník rezi-
dent na daňové účely, sa uplatní 
príslušná medzinárodná zmluva 
o zamedzení dvojitého zdanenia. 
Podľa príslušných ustanovení 
väčšiny zmlúv sa daň z dividendy 
na Slovensku platiť nebude, ale 
bude sa odvádzať v príslušnom 
štáte daňovej rezidencie daňovní-
ka podľa predpisov daného štátu. 
Ak v príslušnom štáte sú dividen-
dy oslobodené od dane, takýto da-
ňovník daň z dividend nebude pla-
tiť vôbec. Právnické osoby, ktoré 

sú daňovými rezidentmi SR, budú 
platiť daň z dividend aj v prípade, 
že im bude vyplatená dividenda 
z tzv. nezmluvného štátu a vtedy 
sa uplatní sadzba dane vo výške 
35 %. 

Daňové zaťaženie podnikania 
v Slovenskej republike sumari-
zuje nasledujúca tabuľka, ktorá 
porovnáva daňové a odvodové po-
vinnosti právnickej osoby a fyzic-
kej osoby – živnostníka, keďže ide 
o najčastejšie formy podnikania 
na Slovensku. 

KOMPARÁCIA DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

Právnická osoba (PO) Fyzická osoba (živnostník)

platia sa daňové licencie neplatia sa daňové licencie

jedna sadzba dane z príjmov PO: 21 % progresívne zdaňovanie príjmov - dve sadzby 
dane z príjmov FO: 19 % alebo  

25 % zo základu dane nad 35 022,31 eur

neplatí daň z dividend platí sa daň z dividend vo výške 7 %

nemožnosť uplatniť nezdaniteľnú časť  
základu dane

možnosť uplatniť nezdaniteľné časti  
základu dane

nemožnosť uplatniť paušálne výdavky možnosť uplatniť paušálne výdavky  
vo výške 60 % z príjmov (max. 20 000 eur)

neplatia sa odvody povinnosť platiť zdravotné odvody od 
začiatku podnikania, od druhého roku 

platenie sociálneho poistenia

DAŇOVÉ ZAŤAŽENIE PODNIKANIA
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ODVODOVÝ 
SYSTÉM

Odvodový systém na Slovensku 
pozostáva z poistného na zdravot-
né poistenie (zdravotný odvod) 
a z poistného na sociálne poistenie 
(sociálny odvod). Právna úprava 
odvodov je sústredená v zákone 
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom po-
istení a o zmene a doplnení záko-
na č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len “zákon o zdravot-
nom poistení”) a zákone č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len 

“zákon o sociálnom poistení”).

Odvody sú povinní na Slovensku 
platiť samostatne zárobkovo čin-
né osoby (ďalej aj „SZČO“ alebo 

„živnostníci“), ak dosiahli za ka-
lendárny rok príjmy z podnikania 
alebo inej samostatnej zárobkovej 
činnosti a zamestnanci zo svojej 
mzdy. Zo mzdy zamestnanca sa 
platia odvody na poistné do Soci-
álnej poisťovne a preddavky na 
zdravotné poistenie, ktoré zaťažu-
jú zamestnanca aj zamestnávateľa. 

ODVODOVÉ 
POVINNOSTI 
ŽIVNOSTNÍKA (SZČO)

Zdravotný odvod
Podľa zákona o zdravotnom poiste-
ní vzniká povinnosť platiť poistné 
odo dňa, od ktorého je poistenec 
samostatne zárobkovo činnou oso-
bou. Poistné na zdravotné poiste-
nie (zdravotný odvod) sa platí me-
sačnými preddavkami na poistné 
počas kalendárneho roka, pričom 
preddavky na zdravotné poistenie 
SZČO sú splatné do 8. dňa nasle-
dujúceho kalendárneho mesiaca. 
Zaplatené preddavky sa zúčtová-
vajú v ročnom zúčtovaní poistné-
ho, ktoré vykonávajú po skončení 
kalendárneho roka zdravotné po-
isťovne. Ročné zúčtovanie za rok 
2016 pošle príslušná zdravotná 
poisťovňa SZČO v priebehu roka 
2017, pričom v ňom bude určená 
výška preddavkov na rok 2018 
a skutočnosť, či SZČO vznikol pre-
platok alebo nedoplatok.

17/
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Sociálny odvod
Vznik povinnosti SZČO platiť po-
istné do Sociálnej poisťovne sa po-
sudzuje vždy k 1. júlu nasledujúce-
ho kalendárneho roka, alebo k 1. 
októbru nasledujúceho kalendár-
neho roka, ak mala SZČO predĺže-
nú lehotu na podanie daňového 
priznania. Začínajúci živnostník 
nemá voči Sociálnej poisťovni 
oznamovaciu povinnosť v súvis-
losti so začatím podnikania alebo 
inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti.

V roku 2017 vznikne živnostníko-
vi povinnosť platiť poistné v prí-
pade, ak v roku 2016 jej zdaniteľ-
ný príjem z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
bol vyšší ako 50 % všeobecného 
vymeriavacieho základu za rok 
2015, teda ak bol vyšší ako 50 % 
z 12-násobku priemernej mesač-
nej mzdy v hospodárstve SR za 
rok 2015. Z uvedeného vyplýva, že 
ak SZČO mala v roku 2016 príjmy 
z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti viac ako 5 298 
eur, vznikne jej povinnosť platiť 
poistné do Sociálnej poisťovne od 
1. júla 2017, alebo od 1. októbra 
2017, ak mala predĺženú lehotu 
na podanie daňového priznania. 
V prípade, že SZČO vznikne povin-
nosť platiť poistné od 1. júla 2017, 
tak prvýkrát je sociálny odvod po-
vinná zaplatiť do 8. dňa nasledujú-

ODVODOVÝ SYSTÉM

ceho kalendárneho mesiaca, teda 
do 8. augusta 2017.

Výška odvodu  
do zdravotnej poisťovne
Minimálne mesačné preddavky 
SZČO, ktorá nie je zároveň zamest-
nancom ani poistencom štátu sú 
pre rok 2017 vo výške 14 % z mini-
málneho vymeriavacieho základu 
441,50 eur. Uvedené znamená, že 
každá SZČO je povinná odvádzať 
do zdravotnej poisťovne pre rok 
2017 mesačné preddavky aspoň 
v sume 61,81 eur.

Od 1. januára 2017 sa maximálne 
preddavky SZČO do zdravotnej po-
isťovne nestanovujú, keďže nove-
la zákona o zdravotnom poistení 
zaviedla platenie preddavkov na 
poistné v neobmedzenej výške 
v závislosti od dosiahnutých príj-
mov z podnikania a inej samostat-
nej zárobkovej činnosti.

Výška odvodov  
do Sociálnej poisťovne
SZČO, ktorá je povinná platiť po-
istné do Sociálnej poisťovne, platí 
poistné vo výške:

• 4,4 % z vymeriavacieho základu 
na nemocenské poistenie,

• 18 % z vymeriavacieho základu 
na starobné poistenie,

• 6 % z vymeriavacieho základu na 
invalidné poistenie,
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MINIMÁLNE A MAXIMÁLNE ODVODY SZČO OD 1.1.2017

Poistenie Sadzba Minimálny 
vymeriavací 
základ v eur

Maximálny 
vymeriavací 
základ v eur

Minimálne 
odvody 

v eur

Maximálne 
odvody 

v eur

Odvod do zdravotnej 
poisťovne

14 % 441,50 Bez limitu 61,81 Bez limitu

Nemocenské 4,40 % 441,50 6 181 19,42 271,96

Starobné 18 % 441,50 6 181 79,47 1 112,58

Invalidné 6 % 441,50 6 181 26,49 370,86

Rezervný fond 
solidarity

4,75 % 441,50 6 181 20,97 293,59

Odvod do Sociálnej 
poisťovne

33,15 % — — 146,35 2 048,99

Odvody SZČO spolu 47,15 % — — 208,16 2 667,09

ODVODOVÝ SYSTÉM

• 4,75 % z vymeriavacieho základu 
do rezervného fondu solidarity.

SZČO platí do Sociálnej poisťovne 
poistné a nie preddavky, ako je to 
pri zdravotnom poistení. Na konci 
roka sa zaplatené poistné nezúč-
továva a nemôže vzniknúť SZČO 
nedoplatok ani preplatok. V zmys-
le zákona o sociálnom poistení je 
SZČO povinná platiť poistné do So-
ciálnej poisťovne vo výške 33,15 % 
z vymeriavacieho základu vypo-
čítaného na základe údajov z da-
ňového priznania podaného za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

V zmysle zákona o sociálnom pois-
tení sa sumy minimálneho a ma-
ximálneho poistného do Sociálnej 

poisťovne menia vždy k 1. januáru 
kalendárneho roka, ale povinnosť 
platiť poistné a výška poistného 
konkrétnej SZČO sa posudzuje 
vždy k 1. júlu kalendárneho roka, 
resp. k 1. októbru kalendárneho 
roka, ak mala SZČO predĺženú 
lehotu na podanie daňového pri-
znania.

Od 1. júla 2016 SZČO povinne pla-
tila minimálne poistné vo výške 
142,20 eur, pričom od 1. januára 
2017 stále platí minimálne poist-
né, ale už vo výške 146,35 eur, ke-
ďže došlo k zákonnému zvýšeniu 
vymeriavacieho základu. Prvú 
platbu vo zvýšenej sume je SZČO 
povinná zaplatiť najneskôr do 
8. februára 2017.
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ODVODY 
ZAMESTNANCA 
A ZAMESTNÁVATEĽA
Zamestnanci zo svojej mzdy, rov-
nako ako SZČO, platia zdravotný 
a sociálny odvod, o ktorý sa im 
znižuje čistá mzda. Zároveň za-
mestnávateľ má povinnosť mesač-
ne odvádzať za svojich zamestnan-
cov poistné do Sociálnej poisťovne 
a preddavok na poistenie do prís-
lušnej zdravotnej poisťovne.

Vymeriavací základ 
na účely zdravotného 
a sociálneho poistenia 
v roku 2017
Pri výpočte poistného na sociálne 
a zdravotné poistenie nie je sta-
novený minimálny vymeriavací 
základ ako pri SZČO, ale vychádza 
sa z výšky minimálnej mzdy v da-
nom období. Z uvedeného dôvodu 
na rok 2017 predstavuje minimál-
ny vymeriavací základ zamest-
nanca i zamestnávateľa na účely 
sociálneho aj zdravotného poiste-
nia sumu vo výške 435,00 eur.

Maximálny vymeriavací základ 
zamestnanca a zamestnávateľa 
pre rok 2017 nie je na účely zdra-
votného poistenia stanovený, ke-
ďže novela zákona o zdravotnom 
poistení zrušila od 1. januára 2017 
maximálny vymeriavací základ.
Podľa zákona o sociálnom poistení 
je stanovený maximálny vyme-

riavací základ zamestnanca a za-
mestnávateľa pre rok 2017 na 7-ná-
sobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR 
za rok 2015, čo znamená, že v roku 
2017 je na účely sociálneho poiste-
nia maximálny vymeriavací zák-
lad vo výške 6 181 eur.

Výška odvodu  
do zdravotnej poisťovne
Minimálne mesačné preddavky 
zamestnanca sú pre rok 2017 vo 
výške 4 % z minimálneho vyme-
riavacieho základu 435,00 eur. 
Uvedené znamená, že každý za-
mestnanec je povinný platiť poist-
né na zdravotné poistenie pre rok 
2017 aspoň v sume 17,40 eur me-
sačne. Od 1. januára 2017 sa ma-
ximálne preddavky zamestnanca 
do zdravotnej poisťovne nestano-
vujú.

Zamestnávateľ platí od 1. januára 
2017 minimálne preddavky na 
zdravotné poistenie za zamestnan-
ca vo výške 10 % z minimálneho 
vymeriavacieho základu, čo pred-
stavuje sumu 43,50 eur. Maximál-
ne preddavky nie sú limitované 
a závisia od mzdy zamestnanca.

Výška odvodu  
do Sociálnej poisťovne
Minimálne poistné na sociálne po-
istenie zamestnanca pre rok 2017 
je vo výške 9,4 % z minimálneho 
vymeriavacieho základu 435,00 

ODVODOVÝ SYSTÉM
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eur, čo znamená, že každý zamest-
nanec je povinný platiť poistné na 
sociálne poistenie pre rok 2017 as-
poň v sume 40,89 eur. Maximálna 
výška poistného predstavuje sumu 
581,01 eur. Minimálne poistné na 
sociálne poistenie, ktoré platí za-

mestnávateľ za svojho zamestnan-
ca pre rok 2017 je vo výške 25,2 % 
z minimálneho vymeriavacieho 
základu 435,00 eur, čo predstavuje  
sumu 109,61 eur. Maximálna výš-
ka poistného predstavuje sumu 
1557,59 eur.

ODVODY ZAMESTNANCA OD 1.1.2017

Poistenie Sadzba Minimálny 
vymeriavací 
základ v eur

Maximálny 
vymeriavací 
základ v eur

Minimálne 
odvody 

v eur

Maximálne 
odvody 

v eur

Nemocenské poistenie 1,4 % 435,00 6,09 6 181,00 86,53

Starobné poistenie 4 % 435,00 17,40 6 181,00 247,24

Invalidné poistenie 3 % 435,00 13,05 6 181,00 185,43

Poistenie 
v nezamestnanosti

1 % 435,00 4,35 6 181,00 61,81

Sociálne poistenie spolu 9,4 % — 40,89 — 581,01

Zdravotné poistenie 4 % 435,00 17,40 bez limitu bez limitu

ODVODY ZAMESTNÁVATEĽA OD 1.1.2017

Poistenie Sadzba Minimálny 
vymeriavací 
základ v eur

Maximálny 
vymeriavací 
základ v eur

Minimálne 
odvody 

v eur

Maximálne 
odvody 

v eur

Nemocenské poistenie 1,4 % 435,00 6,09 6 181,00 86,53

Starobné poistenie 14 % 435,00 60,90 6 181,00 865,34

Invalidné poistenie 3 % 435,00 13,05 6 181,00 185,43

Poistenie 
v nezamestnanosti

1 % 435,00 4,35 6 181,00 61,81

Garančné poistenie 0,25 % 435,00 1,08 6 181,00 15,45

Úrazové poistenie 0,8 % 435,00 3,48 6 181,00 49,44

Rezervný fond solidarity 4,75 % 435,00 20,66 6 181,00 293,59

Sociálne poistenie spolu 25,2 % — 109,61 — 1 557,59

Zdravotné poistenie 10 % 435,00 43,50 bez limitu bez limitu

ODVODOVÝ SYSTÉM
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COLNÝ 
SYSTÉM

Colníctvo v Slovenskej republike 
sa od vstupu do Európskej únie 
musí prispôsobovať neustále sa 
meniacim ekonomickým a spo-
ločenským podmienkam. Colná 
problematika v rámci EÚ, a teda 
aj v SR, prechádza významnými 
zmenami, keď sa od tradičného 
zamerania na fiskálnu oblasť po-
stupne do popredia dostáva oblasť 
bezpečnosti a ochrany občanov. 

Slovenské colné orgány sú preto 
v posledných rokoch ovplyvne-
né predovšetkým zvýšenými po-
žiadavkami na spoľahlivý výkon 
úloh v oblasti colného dohľadu 
a postihom nedovolených konaní 
na colnom úseku. Pretrváva aj 
snaha o budovanie efektívnejšej 
organizačnej správy spotrebných 
daní. Colné úrady sa stali výluč-
ným správcom všetkých spot-
rebných daní (spotrebnej dane 
z minerálneho oleja, spotrebnej 
dane z alkoholických nápojov, 
spotrebnej dane z tabakových vý-
robkov, a spotrebnej dane z elek-

triny, uhlia a zemného plynu) až 
dňom vstupu SR do EÚ, t. j. od 1. 
mája 2004, pričom do tohto dátu-
mu boli len správcami dane z mi-
nerálneho oleja. Colné úrady sú 
takisto správcom dane z pridanej 
hodnoty pri dovoze tovaru, kto-
rým je vstup tovaru z územia tre-
tích štátov na územie EÚ.

Colná sekcia Finančnej správy SR 
vykonáva množstvo úloh, ktoré 
súvisia s tým, že Slovensko je sú-
časťou jednotného colného územia 
EÚ a takisto s faktom, že štátna 
hranica SR s Ukrajinou je vonkaj-
šou hranicou EÚ s piatimi colnými 
priechodmi. V oblasti colníctva 
vykonávajú colné orgány najmä 
nasledovné funkcie:

• zabezpečenie ekonomických 
záujmov SR a záujmov EÚ,

• fiskálne pôsobenie v podobe na-
pĺňania príjmovej časti a ochrany 
výdavkovej časti štátneho rozpoč-
tu SR a rozpočtu EÚ,

18/
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• zamedzenie porušovania colných 
a daňových predpisov,

• správa dane z pridanej hodnoty 
pri dovoze tovaru a správa spot-
rebných daní,

• ochrana zdravia občanov,

• boj proti nelegálnym aktivitám 
v medzinárodnom obchode.

Colná únia
Právna úprava colnej oblasti sa 
vstupom Slovenskej republiky do 
EÚ podstatným spôsobom zmeni-
la, keďže táto oblasť je v rozhodu-
júcej miere regulovaná právnymi 
predpismi úniového práva. 

Je to dôsledkom toho, že EÚ je za-
ložená na colnej únii, ktorá zahŕ-
ňa:

• zákaz ciel na dovoz a vývoz tova-
ru medzi členskými štátmi,

• zákaz všetkých poplatkov, ktoré 
majú rovnaký účinok ako clá,

• zákaz ciel fiskálnej povahy,

• prijatie spoločného colného 
sadzobníka vo vzťahu k tretím 
štátom.

Pre colnú úniu je charakteristic-
ký aj spoločný systém preclieva-
nia tovaru pri obchode s tretími 
štátmi (t. j. štátmi, ktoré nie sú čle-
nom EÚ) a zrušenie pravidelných 
kontrol na vnútorných hraniciach 

(t. j. hraniciach medzi jednotlivý-
mi členskými štátmi EÚ).

Colná únia, ktorá existuje v rámci 
EÚ, zabezpečuje jednotnú obchod-
nú politiku, ochranu vnútorného 
trhu, občanov a územia, ochranu 
fiskálnych záujmov EÚ a člen-
ských štátov. Nástrojmi na zabez-
pečenie všetkých týchto cieľov sú: 

• colné formality, t. j. stanovené 
postupy a úkony colných orgánov 
a zainteresovaných osôb pri dovo-
ze a vývoze, 

• sadzobné opatrenia - clá,

• obchodno-politické opatrenia.

Colná únia, ktorá 
existuje v rámci 
EÚ, zabezpečuje 
jednotnú obchodnú 
politiku, ochranu 
vnútorného trhu, 
občanov a územia, 
ochranu fiskálnych 
záujmov EÚ 
a členských štátov.

COLNÝ SYSTÉM

Colné právo
Základným právnym predpisom 
colného práva EÚ a právnych po-
riadkov členských štátov v oblas-
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ti colníctva, vrátane Slovenskej 
republiky, je  nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým 
sa ustanovuje Colný kódex Únie 
(ďalej len „Colný kódex“), ktorý 
v úplnom znení nadobudol účin-
nosť 1. mája 2016. Uvedené naria-
denie nahradilo nariadenie Rady 
(EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 
1992, ktorým sa ustanovuje Col-
ný kódex Spoločenstva, účinné od 
1. januára 1994. Spolu s Colným 
kódexom nadobudli účinnosť aj 
ustanovenia delegovaného naria-
denia Komisie č. 2015/2446 a vy-
konávacieho nariadenia Komisie 
č. 2015/2447, ktoré upravujú pod-
robné pravidlá pre vykonávanie 
Colného kódexu v praxi. S uvede-
nými legislatívnymi aktami, kto-
ré tvoria jadro colného práva EÚ, 
bol zosúladený aj slovenský zá-
kon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „colný zákon“).

Zoznam colných sadzieb na rok 
2017 upravuje vykonávacie naria-
denie Komisie (EÚ) č. 2016/1821, 
ktorým sa mení príloha I k naria-
deniu Rady (EHS) č. 2658/87 o col-
nej a štatistickej nomenklatúre 
a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Nariadenie (ES) č. 638/2004 Eu-
rópskeho parlamentu a Rady z 31. 
marca 2004 o štatistike spoločen-

stva o obchodovaní s tovarom 
medzi členskými štátmi upravuje 
systém štatistického sledovania 
(INTRASTAT), ktorý umožňuje 
zbierať, spracúvať a poskytovať 
údaje o tovare, ktorý je predme-
tom obchodných operácií realizo-
vaných medzi jednotlivými člen-
skými štátmi.

Colný kódex Únie
Nový Colný kódex priniesol zme-
ny najmä v oblasti osobitných 
colných režimov. Samotný názov 

„osobitné colné režimy“ je novým 
pojmom a zahŕňa nasledovné col-
né režimy: 

• colné uskladňovanie, 

• slobodné pásma, 

• aktívny zušľachťovací styk,

• pasívny zušľachťovací styk, 

• tranzit,

• dočasné použitie, 

• konečné použitie. 

Súvisiacou zmenou je skutočnosť, 
že uplatňovanie ktoréhokoľvek 
osobitného colného režimu je pod-
mienené poskytnutím záruky 
za colný dlh a colný úrad nebude 
môcť po preverení subjektu, na-
priek zisteným skutočnostiam, že 
ide o spoľahlivý subjekt, upustiť 
od poskytnutia záruky.



/112

V colnom režime colné uskladňo-
vanie sa môže tovar, ktorý nie je 
tovarom EÚ, uskladňovať pod col-
ným dohľadom v priestoroch ale-
bo na iných miestach schválených 
pre tento colný režim colnými 
orgánmi. Colné sklady môžu byť 
k dispozícii na colné skladovanie 
tovaru pre kohokoľvek (verejný 
colný sklad) alebo na skladovanie 
tovaru držiteľom povolenia na 
colné uskladňovanie (súkromný 
colný sklad).

Členský štát môže určiť časti 
colného územia EÚ za slobodné 
pásma, pričom vymedzí jeho úze-
mie a určí miesta vstupu a výstu-
pu. V slobodných pásmach môže 
byť umiestnený tovar EÚ ako aj 
tovar, ktorý nie je tovarom EÚ. 
Doba, počas ktorej môže byť tovar 
ponechaný v slobodnom pásme 
nie je obmedzená.

Členský štát môže 
určiť časti colného 
územia EÚ za 
slobodné pásma, 
pričom vymedzí 
jeho územie a určí 
miesta vstupu 
a výstupu.

COLNÝ SYSTÉM

Významná zmena sa týka colné-
ho režimu aktívny zušľachťovací 
styk, ktorý už neponúka dve rôz-
ne možnosti, t. j. systém vrátenia 
a podmienečný systém. Po 1. máji 
2016 už systém vrátenia nie je 
možné uplatniť. Podmienečný sys-
tém bol zlúčený s colným režimom 
prepracovanie pod colným do-
hľadom, z čoho vyplýva, že colný 
režim aktívny zušľachťovací styk 
možno ukončiť spätným vývozom 
zušľachtených výrobkov, ale aj ich 
prepustením do voľného obehu. 

Colný režim pasívny zušľachťova-
cí styk umožňuje, aby bol tovar 
EÚ dočasne vyvezený z colného 
územia s cieľom jeho podrobenia 
spracovateľským operáciám. To-
var, ktorý bol na základe povole-
nia vydaného príslušným colným 
orgánom prepustený do colného 
režimu pasívny zušľachťovací 
styk môže spätne doviezť v lehote 
stanovenej colnými orgánmi v po-
volení osoba, ktorá ho vyviezla 
resp. so súhlasom držiteľa povole-
nia aj iná osoba. Na takýto tovar 
je možné uplatniť pri jeho spät-
nom dovoze čiastočné alebo úplné 
oslobodenie od dovozného cla.

Pri colnom režime tranzit zák-
ladné postupy na úrade odosla-
nia a určenia zostali nezmenené. 
Vypustil sa iba zoznam citlivého 
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tovaru. Colné uzávery sú povin-
né a musia spĺňať bezpečnostné 
kritériá. Colný úrad odoslania 
môže pri všetkých druhoch tova-
ru stanoviť predpísanú trasu, ak 
to uvedený colný úrad alebo dr-
žiteľ colného režimu považuje za 
potrebné. 

V colnom režime dočasné použitie 
môže byť tovar, ktorý nie je tova-
rom EÚ a má byť spätne vyvezený, 
predmetom osobitného použitia 
na colnom území EÚ. Môže ísť o to-
var s úplným alebo čiastočným 
oslobodením od dovozného cla.

V colnom režime konečné použi-
tie možno tovar prepustiť do voľ-
ného obehu s oslobodením od cla 
alebo so zníženou sadzbou cla na 
základe jeho osobitného použitia. 
Držiteľ povolenia je povinný po-
užívať tovar na účely stanovené 
pre uplatnenie oslobodenia od cla 
alebo zníženej colnej sadzby ale-
bo preniesť túto povinnosť na inú 
osobu za podmienok stanovených 
v povolení príslušným colným 
úradom.

Colný dohľad
Pojem colný dohľad je vymedzený 
v čl. 5 bode 27 Colného kódexu ako 
činnosť vykonávaná vo všeobec-
nosti colnými orgánmi, ktorou 

sa zabezpečuje dodržiavanie col-
ných predpisov a prípadne i ďal-
ších ustanovení, ktoré sa vzťahujú 
na tovar podliehajúci takejto čin-
nosti. Tovar, ktorý nie je tovarom 
EÚ je pod colným dohľadom od 
jeho vstupu na colné územie až do 
zmeny jeho colného statusu.  Preto 
colný dohľad predstavuje zložitý 
právny režim, ktorému podlieha 
každý tovar dovážaný na územie 
Slovenskej republiky alebo prevá-
žaný cezeň. Zároveň predstavuje 
kombináciu viacerých tradičných 
colných aktivít, ktoré sa navzájom 
dopĺňajú. 

Colný dohľad ako súbor aktivít 
zabezpečovaných Finančnou 
správou SR upravuje colný zákon. 
Podľa tohto zákona tovar prepra-
vovaný cez hranice colného úze-
mia EÚ ako aj cez hranice slobod-
ného pásma spadá na území SR 
pod colný dohľad, pričom rozho-
dujúcim právnym okamihom za-
čiatku režimu colného dohľadu je 
prekročenie vonkajšej hranice EÚ.

V zmysle colného zákona  sa colný 
dohľad vykonáva:

• colnými formalitami,

• colnou kontrolou vrátane kontro-
ly po prepustení,

• iným postupom colného orgánu 
podľa colných predpisov.
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FINANČNÝ 
SYSTÉM SR

Finančný systém na Slovensku 
predstavuje súbor finančných or-
gánov, regulačných orgánov, ich 
vzájomných vzťahov a vzťahov 
k ďalším subjektom napr. vláde. 
Každý finančný systém obsahuje 
z ekonomického hľadiska nasledu-
júce hlavné zložky: finančné trhy, 
finančné orgány, finančné nástro-
je, finančné transakcie a veriteľov 
a dlžníkov.

Sústavu finančných orgánov tvo-
ria:

• orgány bankovej sústavy,

• orgány štátnej finančnej správy,

• špecializované finančné orgány 
a inštitúcie.

ORGÁNY BANKOVEJ 
SÚSTAVY
Slovenský bankový sektor patrí 
medzi odvetvia, ktoré zazname-
nali najdynamickejšie procesy 
vnútorných zmien za posledných 
20 rokov. Ich cieľom bolo utvore-
nie štandardného konkurenčného 
prostredia na trhu bankových pro-
duktov a fungovanie finančného 
trhu na trhových princípoch. Ďal-
šie zmeny súviseli so vstupom do 

Európskej únie a následne s prija-
tím meny euro od 1. januára 2009.

Orgány bankovej sústavy plnia 
najmä úlohy na úseku meny a pe-
ňažného obehu, poskytovania úve-
rov a pôžičiek, prijímania vkladov 
od verejnosti a v oblasti devízové-
ho hospodárstva.

Medzi orgány bankovej sústavy SR 
patrí:

• Národná banka Slovenska,

• Obchodné banky,

• Exportno-importná banka SR.

Národná banka  
Slovenska (NBS)
NBS je nezávislou centrálnou ban-
kou SR, ktorá bola zriadená záko-
nom č. 566/1992 Zb. o Národnej 
banke Slovenska v znení neskor-
ších predpisov. NBS je súčasťou 
Európskeho systému centrálnych 
bánk a od 1. januára 2009 aj Eu-
rosystému. V oblasti finančného 
trhu prispieva Národná banka 
Slovenska k stabilite finančného 
systému ako celku, ako aj k bez-
pečnému a zdravému fungovaniu 
finančného trhu v záujme udržia-

19/
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vania dôveryhodnosti finančného 
trhu, ochrany klientov a rešpek-
tovania pravidiel hospodárskej 
súťaže.

V spolupráci s Európskou centrál-
nou bankou a ostatnými centrál-
nymi bankami štátov eurozóny 
má prvotný cieľ udržiavať ceno-
vú stabilitu v eurozóne. V rámci 
Eurosystému je úlohou Národnej 
banky Slovenska prispievať k za-
bezpečeniu:

• menovej politiky,

• devízových operácií a devízových 
rezerv,

• vydávania eurových bankoviek 
a mincí,

• platobného styku,

• zberu a zostavovania štatistík,

• medzinárodnej spolupráce,

• vzájomnej spolupráce a podpore 
centrálnych bánk,

• finančnej stability v eurozóne.

Do pôsobnosti NBS patrí aj:

• podpora plynulého fungovania 
platobných systémov a zúčtova-
cích systémov, riadi, koordinuje 
a zabezpečuje peňažný obeh, 
platobný styk a zúčtovávanie dát 
platobného styku a stará sa o ich 
plynulosť a hospodárnosť,

• udržiavanie devízových rezerv, 
disponuje s nimi a uskutočňuje 

devízové operácie podľa oso-
bitných predpisov platných pre 
operácie Eurosystému,

• vykonávanie dohľadu nad 
finančným trhom, t. j. vykonáva 
dohľad nad bankami, pobočkami 
zahraničných bánk, obchodníkmi 
s cennými papiermi, sprostred-
kovateľmi investičných služieb, 
burzami cenných papierov, správ-
covskými spoločnosťami, podielo-
vými fondmi a subjektmi kolektív-
neho investovania, poisťovňami, 
zaisťovňami, dôchodkovými 
správcovskými spoločnosťami, dô-
chodkovými fondmi, doplnkovými 
dôchodkovými spoločnosťami 
a ďalšími dohliadanými subjektmi 
slovenského finančného trhu.

Obchodné banky
Na Slovensku v súčasnosti pôso-
bí 27 obchodných (komerčných) 
bánk, ktoré tu majú sídlo alebo 
ide o pobočky zahraničných bánk 
pôsobiacich na Slovensku.  

Vzťahy súvisiace so vznikom, or-
ganizáciou, riadením, podnika-
ním a so zánikom bánk so sídlom 
na území SR a vzťahy súvisiace 
s pôsobením zahraničných bánk 
na Slovensku komplexne upravu-
je zákon č. 483/2001 Z. z. o ban-
kách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ban-
kách“). 

FINANČNÝ SYSTÉM SR
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Banka je vo vyššie uvedenom záko-
ne vymedzená ako právnická oso-
ba so sídlom na území Slovenskej 
republiky založená ako akciová 
spoločnosť, ktorá prijíma vklady 
a poskytuje úvery. Pobočkou za-
hraničnej banky je pobočka, ktorá 
je organizačnou zložkou zahranič-
nej banky umiestnenej na území 
Slovenskej republiky, a ktorá pria-
mo vykonáva najmä prijímanie 
vkladov a poskytovanie úverov. 
Podmienkou je, aby konkrétna 
právnická osoba mala na výkon 
týchto činností udelené bankové 
povolenie.

Podľa zákona o bankách je ban-
kové povolenie povolenie na za-
loženie banky alebo na zriadenie 
pobočky zahraničnej banky a na 
vykonávanie bankových činností 
touto bankou alebo pobočkou za-
hraničnej banky v rozsahu vyme-
dzenom v tomto povolení.

V súlade so zákonom o bankách 
môže banka okrem prijímania 
vkladov a poskytovania úverov vy-
konávať, ak ich má uvedené v ban-
kovom povolení, aj tieto ďalšie 
bankové činnosti:

• poskytovanie platobných služieb 
a zúčtovanie,

• poskytovanie investičných slu-
žieb, investičných činností a ved-
ľajších služieb a investovanie do 
cenných papierov na vlastný účet,

• obchodovanie na vlastný účet 
s finančnými nástrojmi peňažné-
ho trhu v eurách a v cudzej mene, 
so zlatom vrátane zmenárenskej 
činnosti, s finančnými nástrojmi 
kapitálového trhu v eurách a v cu-
dzej mene, s mincami z drahých 
kovov, pamätnými bankovkami 
a pamätnými mincami, zberateľ-
skými mincami, hárkami banko-
viek a súbormi obehových mincí,

• správu pohľadávok klienta na 
jeho účet vrátane súvisiaceho 
poradenstva,

• finančný lízing,

• poskytovanie záruk, otváranie 
a potvrdzovanie akreditívov,

• poskytovanie poradenských 
služieb v oblasti podnikania,

• vydávanie cenných papierov, 
účasť na vydávaní cenných pa-
pierov a poskytovanie súvisiacich 
služieb,

• finančné sprostredkovanie,

• uloženie vecí,

• prenájom bezpečnostných schrá-
nok,

• poskytovanie bankových infor-
mácií.

Exportno-importná  
banka SR
Eximbanka SR vznikla zákonom 
č. 80/1997 Z. z. o Exportno-im-

FINANČNÝ SYSTÉM SR
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portnej banke Slovenskej repub-
liky v znení neskorších predpisov. 
Tento subjekt má osobitné posta-
venie v rámci bankovej sústavy, 
keďže nie je bankou, poisťovňou 
ani zaisťovňou, a nie je zriadený 
na účel podnikania.

Eximbanka SR podporuje zahra-
ničnoobchodné operácie vývozcov 
a dovozcov so zámerom zvýšiť kon-
kurencieschopnosť tuzemských 
tovarov a služieb a podporiť vzá-
jomnú hospodársku výmenu Slo-
venskej republiky so zahraničím. 
Na plnenie uvedených úloh vyko-
náva podľa vyššie uvedeného zá-
kona nasledovné činnosti:

• financovanie vývozných úverov,

• financovanie dovozných úverov,

• poisťovanie vývozných úverov,

• zaisťovanie vývozných úverov,

• poskytovanie záruk,

• ďalšie činnosti.

ORGÁNY ŠTÁTNEJ 
FINANČNEJ SPRÁVY
Medzi orgány štátnej finančnej 
správy patria:

Ministerstvo financií SR
• ústredný orgán štátnej správy 
pre oblasť financií, daní a poplat-
kov, colníctva, finančnej kontroly, 
vnútorného a vládneho auditu,

• zabezpečuje tvorbu a uskutoč-
ňovanie politiky v oblasti financií, 
daní a poplatkov, colníctva, finanč-
nej kontroly, vnútorného a vládne-
ho auditu,

• zabezpečuje výkon štátnej 
správy vo veciach správy štátnych 
finančných aktív a pasív SR, hypo-
tekárneho bankovníctva, staveb-
ného sporenia a výkon štátneho 
dozoru nad činnosťou Export-
no-importnej banky SR. 

Finančné riaditeľstvo SR
• orgán štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva,

• riadi a kontroluje daňové úrady 
a colné úrady,

• vypracúva koncepcie rozvoja 
finančnej správy.

Kriminálny úrad  
finančnej správy
• plní a zabezpečuje úlohy v ob-
lasti odhaľovania a vyšetrovania 
trestných činov spáchaných v sú-
vislosti s porušením finančných 
právnych predpisov.

ŠPECIALIZOVANÉ 
FINANČNÉ ORGÁNY 
A INŠTITÚCIE.
Medzi špecializované finančné 
orgány a inštitúcie patria:

FINANČNÝ SYSTÉM SR
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Poistné orgány
V súlade so zákonom č. 39/2015 Z. 
z. o poisťovníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, medzi 
poistné orgány patria:

• poisťovne, ktoré vykonávajú 
poisťovaciu činnosť, t. j. prijímanie 
poistných rizík, ohodnocovanie 
poistných rizík a ich riadenie, 
správa poistných zmlúv, tvorba 
technických rezerv a udržiavanie 
požadovanej miery solventnos-
ti, likvidácia poistných udalostí, 
poskytovanie plnenia z poistných 
zmlúv, poskytovanie asistenčných 
služieb,

• zaisťovne, ktoré vykonávajú za-
isťovaciu činnosť, t. j. preberanie 
poistných rizík, ohodnocovanie 
rizík a ich riadenie, správa zaist-
ných zmlúv, tvorba technických 
rezerv a udržiavanie požadovanej 
miery solventnosti, poskytovanie 
plnenia zo zaistných zmlúv, po-
skytovanie poradenskej činnosti 
v oblasti poisťovníctva. 

Devízové orgány
V zmysle zákona č. 202/1995 Z. z. 
Devízový zákon v znení neskor-
ších predpisov sú devízovými or-
gánmi:

• Ministerstvo financií SR, ktoré 
vykonáva pôsobnosť skôr uve-

deného zákona vo vzťahu k os-
tatným ministerstvám a k iným 
ústredným orgánom štátnej 
správy, k štátnym rozpočtovým 
organizáciám a k štátnym príspev-
kovým organizáciám, k štátnym 
účelovým fondom, k právnickým 
osobám zriadeným osobitným 
zákonom, ktoré sú finančnými 
vzťahmi napojené na štátny roz-
počet Slovenskej republiky, a vo 
vzťahu k obciam a k nimi zriade-
ným rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám,

• Národná banka Slovenska, ktorá 
vykonáva pôsobnosť podľa vyššie 
uvedeného zákona vo vzťahu 
k iným tuzemcom a voči cudzo-
zemcom.

Štátna pokladnica

Agentúra pre riadenie 
dlhu alikvidity

Úrad pre finančný trh

Ďalšie subjekty 
finančného trhu
• stavebné sporiteľne,

• doplnkové dôchodkové spoloč-
nosti,

• správcovské spoločnosti,

• Burza cenných papierov,

• Obchodník s cennými papiermi.

FINANČNÝ SYSTÉM SR
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PRÁVNA 
ÚPRAVA POBYTU 

CUDZINCOV NA 
ÚZEMÍ SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY
Právnou normou, ktorá upravuje 
pobyt cudzincov na území Sloven-
skej republiky je zákon č. 404/2011 
Z .z. o pobyte cudzincov a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pobyte cudzin-
cov“). Okrem problematiky poby-
tu sa tento zákon venuje aj iným 
otázkam, ako napríklad pôsobnosť 
policajného zboru pro ochrane 
vonkajšej hranice, otázkam víz, 
podmienkam vstupu cudzincov 
na územie Slovenskej republiky 
a mnohým iným. 

Otázkam pobytu cudzincov sa ve-
nuje tretia časť vyššie spomenuté-
ho zákona. V zmysle tohto zákona 
rozlišujeme niekoľko druhov po-
bytu cudzincov, ktoré sa odlišujú 
najmä tým, či sú vydávané obča-
nom tretích krajín a ich rodin-
ným príslušníkom, alebo obča-

nom členských štátov Európskej 
únie a ich rodinným príslušní-
kom, dobou na ktorú sú vydávané  
a účelom, pre ktorý sú vydávané. 

Pobyty štátnych príslušníkov tre-
tích krajín sú definované v prvej 
hlave tretej časti zákona o poby-
te cudzincov. Zákon rozlišuje tri 
typy pobytu štátnych občanov 
tretích krajín, a to:

• prechodný pobyt,

• trvalý pobyt,

• tolerovaný pobyt.

Prechodný pobyt
Prechodný pobyt, ktorý bol na 
území Slovenskej republiky ude-
lený štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ho oprávňuje zdržiavať 
sa na území Slovenskej republiky, 
vycestovať a opätovne vstupovať 
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na jej územie počas obdobia, na 
ktorý mu bol vydaný. Prechodný 
pobyt môže byť vydaný len na je-
den účel a ak chce cudzinec s pre-
chodným pobytom vykonávať inú 
činnosť, musí požiadať o vydanie 
nového prechodného pobytu na 
iný účel (vykonať zmenu účelu 
pobytu). Výnimku v tomto prípa-
de tvoria študenti s prechodným 
pobytom vydaným na účel štúdia, 
ktorí môžu bez zmeny účelu poby-
tu na území Slovenskej republiky 
podnikať, alebo pracovať (dĺžka 
pracovného času študentov je ob-
medzená zákonom o službách za-
mestnanosti). 

Rodinní príslušníci štátnych prís-
lušníkov tretích krajín, ktorí majú 
vydaný prechodný pobyt na účel 
zlúčenia rodiny, môžu tiež podni-
kať, alebo po roku nepretržitého 
pobytu na účel zlúčenia rodiny 
sa môžu zamestnať bez toho, aby 
mali povolenie na zamestnanie, 
alebo aby úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny dával potvrdenie 
o možnosti obsadenia voľného 
pracovného miesta.

Osobitné postavenie z tohto hľa-
diska majú občania tretích krajín, 
ktorým bol udelený prechodný 
pobyt ako osobám s postavením 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Tie-
to osoby môžu odo dňa, keď na Slo-
vensku získali prechodný pobyt, 
podnikať a pracovať bez potreby 

získania pracovného povolenia, 
alebo potvrdenia o možnosti obsa-
denia voľného pracovného miesta.

Všetci cudzinci s akýmkoľvek pre-
chodným pobytom môžu na Slo-
vensku študovať bez toho, aby mu-
seli meniť účel pobytu.

Zákon rozlišuje niekoľko typov 
prechodných pobytov, ktoré sú 
rozdelené podľa účelu, na ktorý 
sú vydané. Ide o prechodný pobyt:

• na účel podnikania,

• na účel zamestnania,

• na účel štúdia,

• na účel osobitnej činnosti,

• na účel výskumu a vývoja,

• na účel zlúčenia rodiny,

• na účel plnenia služobných 
povinností civilnými zložkami 
ozbrojených síl,

• osoby, ktorá má priznané posta-
venie Slováka žijúceho v zahraničí,

• ktorá má priznané postavenie 
osoby s dlhodobým pobytom 
v inom členskom štáte.

Za prechodný pobyt na území Slo-
venskej republiky sa považuje aj 
prechodný pobyt na základe mod-
rej karty Európskej únie vydanej 
v zmysle zákona o pobyte cudzin-
cov.

PRÁVNA ÚPRAVA POBYTU CUDZINCOV
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Trvalý pobyt
Trvalý pobyt oprávňuje štátneho 
príslušníka tretej krajiny zdržia-
vať sa, vycestovať a opätovne sa 
vrátiť na územie Slovenskej repub-
liky v čase, na ktorý bol cudzincovi 
vydaný. Trvalým pobytom v zmys-
le zákona je:

• trvalý pobyt na päť rokov,

• trvalý pobyt na neobmedzený 
čas,

• pobyt štátneho príslušníka tretej 
krajiny s postavením osoby s dlho-
dobým pobytom Európskej únie 
(dlhodobý pobyt).

Trvalý pobyt na päť rokov
Trvalý pobyt na päť rokov môže 
byť udelený presne vymedzeným 
kategóriám osôb. Ide o štátnych 
príslušníkov tretej krajiny, ktorí 
sú:

• manželom, alebo závislým prí-
buzným v priamom rade štátneho 
občana Slovenskej republiky, ktorý 
má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky,

• slobodným dieťaťom mladším 
ako 18 rokov, ktoré je zverené do 
osobnej starostlivosti štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý 
je manželom štátneho občana 
Slovenskej republiky s trvalým 
pobytom na území Slovenskej 
republiky,

• slobodným dieťaťom mladším 
ako 18 rokov, alebo dieťaťom zve-
reným do osobnej starostlivosti 
mladším ako 18 rokov štátneho 
príslušníka tretej krajiny s trvalým 
pobytom na päť rokov,

• nezaopatreným dieťaťom star-
ším ako 18 rokov štátneho prísluš-
níka s trvalým pobytom, ktoré sa 
o seba nedokáže postarať z dô-
vodu dlhodobého nepriaznivého 
zdravotného stavu, 

• alebo ak je to v záujme Sloven-
skej republiky.

Trvalý pobyt na 
neobmedzený čas
Trvalý pobyt na neobmedzený čas 
môže byť v zmysle zákona udelený 
štátnym príslušníkov tretej kraji-
ny, ktorí:

• majú najmenej 4 roky udelený 
trvalý pobyt v zmysle zákona o po-
byte (trvalý pobyt na  rokov),

• slobodným dieťaťom mladším 
ako 18 rokov, alebo dieťaťom zve-
reným do osobnej starostlivosti 
mladším ako 18 rokov štátneho 
príslušníka tretej krajiny s trvalým 
pobytom na neobmedzený čas.

Vo výnimočných prípadoch môže 
Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky udeliť trvalý pobyt na 
neobmedzený čas aj v prípade, 
ak nie sú splnené vyššie uvedené 
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podmienky. Ide najmä o prípady, 
ak je to potrebné na poskytovanie 
ochrany  a pomoci svedkovi, osobe 
bez štátnej príslušnosti, na návrh 
Slovenskej informačnej služby 
alebo vojenského spravodajstva 
z dôvodu bezpečnostných záujmov 
Slovenskej republiky a pod. 

Dlhodobý pobyt
Dlhodobý pobyt môže byť v zmysle 
zákona o pobyte cudzincov udele-
ný na neobmedzený čas. Policajný 
útvar môže dlhodobý pobyt udeliť 
napríklad štátnemu príslušníko-
vi tretej krajiny, ktorý sa na úze-
mí Slovenskej republiky zdržiava 
oprávnene a nepretržite po dobu 
piatich rokov bezprostredne pred 
podaním žiadosti, alebo ktorý má 

Vo výnimočných 
prípadoch môže 
Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 
republiky udeliť 
trvalý pobyt na 
neobmedzený čas 
aj v prípade, ak 
nie sú splnené 
vyššie uvedené 
podmienky.

PRÁVNA ÚPRAVA POBYTU CUDZINCOV
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päť rokov oprávnený, nepretržitý 
pobyt na území členských štátov 
ako držiteľ modrej karty a na úze-
mí Slovenskej republiky sa ako 
držiteľ modrej karty zdržiava 
najmenej dva roky pred podaním 
žiadosti.

V zmysle zákona však existujú aj 
výnimky. O dlhodobý pobyt nemô-
že napríklad žiadať osoba, ktorá 
požiadala o udelenie azylu, alebo 
ktorá má napríklad udelený pre-
chodný pobyt na účel štúdia, alebo 
sezónneho zamestnania. Tieto ka-
tegórie osôb sú presne vymedzené 
v zákone o pobyte cudzincov. 

Je nutné poukázať aj na fakt, že do 
celkovej doby nepretržitého po-
bytu sa napríklad prechodný po-
byt na účel štúdia započítava len 
v polovičnej dĺžke. Rovnako je to 
aj v prípade prechodného pobytu 
na účel zamestnania, v prípade ak 
bol štátny príslušník tretej krajiny 
vyslaný na výkon práce na území 
Slovenskej republiky svojim zahra-
ničným zamestnávateľom v zmys-
le zmluvy.

Pobyt občana únie 
a rodinného príslušníka 
občana únie
Osobitnú kategóriu cudzincov 
s pobytom na území Slovenskej re-
publiky tvoria občania únie a ich 
rodinný príslušníci. Pobyt občana 
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únie je považovaný za trvalý po-
byt.

V zmysle platných právnych pred-
pisov sa občan Únie, ktorý má 
platný doklad totožnosti, alebo 
cestovný pas môže bez obmedze-
ní a splnenia akýchkoľvek forma-
lít zdržiavať na území Slovenskej 
republiky v priebehu 3 mesiacov 
odo dňa vstupu na jej územie. 

Občan Únie má právo na pobyt na 
území Slovenskej republiky, po-
čas obdobia dlhšieho ako tri me-
siace v prípade ak:

• je zamestnaný na území Sloven-
skej republiky,

• je samostatne zárobkovo činnou 
osobou,

• má dostatočné zdroje pre seba 
a svojich rodinných príslušníkov, 
aby sa nestal záťažou pre sociálny 
systém Slovenskej republiky,

• študuje na základnej, strednej, 
alebo vysokej škole na území Slo-
venskej republiky

• je u neho predpoklad, že sa 
zamestná,

• je rodinným príslušníkom občana 
Únie, ktorý spĺňa vyššie uvedené 
podmienky, a sprevádza ho počas 
pobytu, alebo sa k nemu pripája.

Aj občan únie má právo na trvalý 
pobyt na území Slovenskej repub-

liky. Táto situácia nastáva vtedy, 
ak sa občan Únie zdržiava a Slo-
vensku oprávnene a nepretržite 
počas obdobia piatich rokov.

Rodinný príslušník občana Únie, 
ktorý je držiteľom platného cestov-
ného dokladu, je oprávnený zdržia-
vať sa na území Slovenskej repub-
liky tri mesiace odo dňa vstupu na 
jej územie, ak sprevádza, alebo sa 
pripája k občanovi Únie, ktorého 
je rodinným príslušníkom. Ro-
dinný príslušník občana Únie má 
právo na pobyt na území Sloven-
skej republiky aj počas obdobia 
dlhšieho ako tri mesiace v tom 
prípade ak podmienky na pobyt 
na území Slovenska spĺňa aj ob-
čan Únie s právom na pobyt, alebo 
právom na trvalý pobyt, ktorého 
sprevádza, alebo sa k nemu pripá-
ja (garant).
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VÍZA

Slovenská republika je členskou 
krajinou Európskej únie a záro-
veň aj jedným z členských štátov 
Schengenskej zóny. V rámci Schen-
genskej zóny je zabezpečený voľný 
pohyb osôb, to znamená, že osoby 
môžu voľne prekračovať hranice 
na ktoromkoľvek mieste členských 
štátov bez toho, aby sa museli pod-
robiť hraničnej kontrole. V rámci 
Schengenskej zóny sú zrušené vnú-
torné hranice, no na druhej strane 
je posilnená kontrola na vonkaj-
ších hraniciach. Zároveň sa uplat-
ňuje spoločný postup pri uplatňo-
vaní vízovej politiky. V praxi by to 
malo znamenať, že všetky členské 
štáty Schengenskej zóny by mali 
uplatňovať rovnaké pravidlá pri 
vydávaní víz. 

Členskými štátmi Schengenskej 
zóny sú: Belgicko, Česko, Dán-

sko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Island, Litva, 
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švajčiarska 
konfederácia, Švédsko, Taliansko.

Z vymenovaného zoznamu štá-
tov je zrejmé, že nie všetky štáty, 
ktoré sú členskými štátmi Schen-
genskej zóny sú aj členskými štát-
mi Európskej únie a naopak. Tým 
vzniká na hraniciach rôzny režim. 
Napríklad na hraniciach so Švaj-
čiarskom absolvujete colnú kontro-
lu, ale nerobí sa tam hraničná kon-
trola, a napríklad na hraniciach 
s Rumunskom a Bulharskom je to 
presne naopak, absolvujete paso-
vú kontrolu, ale nepodrobujete sa 
colnej kontrole.

21/
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Štátni príslušníci tretích krajín, 
na ktorých sa vzťahuje vízová 
povinnosť, potrebujú na vstup do 
Schengenskej zóny platné vízum. 
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
občanov Ukrajiny. V prípade ak ne-
majú vízum, musia si podať žiadosť 
u udelenie víza na miestne prísluš-
nom veľvyslanectve, alebo generál-
nom konzuláte. Pre občanov Ukra-
jiny, sú to:

• Konzulárne oddelenie Veľvy-
slanectva Slovenskej republiky 
v Kyjeve (Ukrajina, 010 34, Kyjev, ul. 
Patoržinského 14; tel.: +38 (044) 
220 12 03, +38 (044) 220 12 04).

• Generálny konzulát Slovenskej 
republiky V Užhorode (Ukrajina, 
88000, Užhorod, ul. Lokoty 4; tel.: 
+38 (0312) 613495)

Žiadosť o udelenie víza si môžu ob-
čania Ukrajiny podávať priamo na 
vyššie uvedených konzulárnych 
úradoch, alebo prostredníctvom 
vízových centier v Kyjeve (pre kon-
zulárne oddelenie Veľvyslanectva 
v Kyjeve), alebo v Užhorode (pre 
Generálny konzulát v Užhorode. 
Vízové centrá prevádzkuje spo-
ločnosť PONY-EXPRESS (www.po-
ny-visa.com.ua). Na konzulárnych 
úradoch si môžu občania Ukrajiny 
podávať žiadosti o vízum po regis-
trácii prostredníctvom stránky: 
https://ezov.mzv.sk. 

Vízum
Slovenská republika vydáva žia-
dateľom víza vo forme vízovej 
nálepky. Toto vízum oprávňuje 
cudzinca cestovať do Schengenské-
ho priestoru, alebo zdržiavať sa 
v ňom počas doby platnosti víza. 
Táto doba, ako aj doba pobytu 
(počet dní pobytu) je vyznačená 
v tejto vízovej nálepke. V rámci 
uplatňovania spoločného postupu 
pri uplatňovaní vízovej politiky, 
členské krajiny Schengenského 
priestoru udeľujú vízum ktoré je 
platné pre všetky štáty Schengen-
skej zóny. 

Víza vydávajú veľvyslanectvá 
a generálne konzuláty v zahrani-
čí alebo vo výnimočných prípa-
doch (napr. humanitárne dôvody) 
polícia v SR na hraničnom prie-
chode. Vízum oprávňuje cudzin-

Slovenská 
republika vydáva 
žiadateľom víza 
vo forme vízovej 
nálepky. Toto 
vízum oprávňuje 
cudzinca cestovať 
do Schengenského 
priestoru, alebo 
zdržiavať sa 
v ňom počas doby 
platnosti víza.
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ca prechádzať alebo sa zdržiavať 
v schengenskom priestore počas 
doby platnosti víza. Doba pobytu 
a platnosti víza je vyznačená vo ví-
zovej nálepke. V rámci schengen-
skej spolupráce udeľujú, krajiny, 
ktoré sú súčasťou schengenského 
priestoru, vo všeobecnosti jednot-
né vízum platné pre všetky štáty 
Schengenu.

Typy víz
Typ víza záleží od účelu a trvania 
cesty. O tom, aké vízum a na aké 
obdobie bude rozhodovať konzu-
lárny úrad, na ktorom ste si žia-
dosť podali. Podľa účelu a trvania 
sa dajú víza rozdeliť do niekoľ-
kých kategórií:

• Schengenské víza typu A - Letis-
kové tranzitné víza

• Schengenské víza typu C - Vstup-
né víza

• Dlhodobé víza D 

Schengenské vízum typu A, alebo 
tzv. letiskové tranzitné vízum je 
vízum, ktoré dáva cudzincovi, kto-
rý cestuje z jedného tretieho štátu 
do iného tretieho štátu, prejsť cez 
medzinárodné tranzitné priestory 
letiska členských štátov schengen-
ského priestoru. Dĺžka povoleného 
pobytu zodpovedá času potrebné-
mu na účely tranzitu.

Schengenské vízum typu C, ale-
bo tzv. vstupné vízum je vízum, 
ktoré umožňuje štátnemu prís-
lušníkovi tretej krajiny vstupovať 
na územie krajín Schengenského 
priestoru na jednu, alebo niekoľ-
ko ciest (jednovstupové, alebo via-
cvstupové). Toto vízum je vydané 
na určité obdobie a je ním aj ur-
čený počet dní, ktoré môže cudzi-
nec stráviť v Schengenskej zóne. 
Vydáva sa maximálne na pobyt, 
ktorý nepresiahne 90 dní v rám-
ci 6 po sebe idúcich mesiacov odo 
dňa prvého vstupu do Schengen-
skej zóny. Počet dní, ktoré cudzi-
nec strávil, alebo ktoré ešte môže 
stráviť v Schengenskej zóne si 
môže vypočítať za pomoci Schen-
genskej kalkulačky (https://ec.eu-
ropa.eu/assets/home/visa-calcu-
lator/calculator.htm?lang=en).

Dlhodobé vízum D – sa najčastej-
šie udeľuje v súvislosti s udelením 
povolenia na pobyt v Slovenskej 
republike. Aj toto vízum opráv-
ňuje držiteľa cestovať do iných 
Schengenských štátov, avšak po-
byt v iných štátoch Schengenskej 
zóny nesmie presiahnuť 90 dní 
v rámci 6 po sebe idúcich mesia-
cov odo dňa prvého vstupu do 
Schengenskej zóny

V závislosti od typu víz sa môže 
odlišovať aj doba počas ktorej 
musí konzulárny úrad rozhodnúť 
o ich vydaní. Vo vízovom kódexe 

VÍZA
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je určená lehota 15 dní. V ojedine-
lých prípadoch sa však táto doba 
môže predĺžiť, a preto je potreb-
né aby žiadateľ požiadal o vízum 
v dostatočnom časovom predstihu. 
V prípade Ukrajiny je táto lehota 
skrátená na 10 dní, pretože medzi 
Ukrajinou a Európskym spoločen-
stvom je podpísaná dohoda o zjed-
nodušení postupu pri vydávaní 
víz.

Pre získanie víza je potrebné pri-
praviť súbor dokladov, ktorý sa 
podáva spolu so žiadosťou. Vo vše-
obecnosti je potrebné k žiadosti 
doložiť nasledujúce doklady:

• vyplnené tlačivo – Žiadosť 
o udelenie Schengenského víza 
(V prípade občanov Ukrajiny, je 
potrebné elektronické vyplnenie 
žiadosti na stránke: https://ezov.
mzv.sk. Po vyplnení žiadosti na 
tejto stránke je možné aj jej vy-
generovanie vo formáte PDF a jej 
následné vytlačenie),

• farebnú fotografiu (na vízum),

• platný cestovný doklad, ktoré ho 
platnosť musí byť minimálne o 3 

Pre získanie víza je 
potrebné pripraviť 
súbor dokladov, 
ktorý sa podáva 
spolu so žiadosťou.

mesiace dlhšia ako požadované 
vízum,

• doklady potvrdzujúce účel po-
bytu,

• doklady potvrdzujúce zabezpe-
čenie ubytovania,

• doklady potvrdzujúce finančné 
zabezpečenie,

• doklady potvrdzujúce medzi-
národné poistenie liečebných 
nákladov platné na území Schen-
genskej zóny s poistným krytím 
30 000,- EUR,

• iné doklady, ktoré potvrdzujú 
totožnosť osoby a iné skutočnosti.

Vzhľadom k tomu, že zoznam do-
kladov sa môže meniť, odporú-
čame si ho overiť pre podaním 
žiadosti na veľvyslanectve, resp. 
konzuláte. Upresnený zoznam 
dokladov, ktoré sú potrebné k po-
daniu žiadosti o vízum na konzu-
lárnych úradoch na Ukrajine, náj-
dete na stránke Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky na Ukrajine 
(www.slovakia.kiev.ua). 

Už sme spomenuli, že existuje 
Dohoda medzi Európskym spolo-
čenstvom a Ukrajinou o zjedno-
dušení postupu pri vydávaní víz, 
ktorá zjednodušila a uľahčila zís-
kanie víz pre občanov Ukrajiny. 
V zmysle tejto dohody sa naprí-
klad znižuje poplatok za vízum zo 
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60 EUR na 35 EUR. Taktiež definu-
je kategórie žiadateľov, ktorí sú od 
vízového poplatku úplne oslobo-
dení. V dohode sú vymenované aj 
skupiny žiadateľov a podmienky, 
za ktorých im môže byť udelené 
aj vízum na dlhšie obdobie – do 
piatich rokov.

Po udelení víz môže žiadateľ vstú-
piť na územie Slovenskej repub-
liky jedným z nasledujúcich hra-
ničných priechodov s Ukrajinou:

• Čierna nad Tisou – Čop (železni-
ca),

• Ubľa – Malyj Bereznyj – cest-
ný – osobná doprava a nákladná 
doprava do 3,5 tony, peší prechod,

• Veľké Slemence – Mali Selmeni-
ci – peší prechod,

• Vyšné Nemecké – Užho-
rod – cestný – osobná doprava 
a nákladná doprava,

• Letisko Bratislava,

• Letisko Košice,

• Letisko Poprad.

VÍZA
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PRECHODNÝ 
POBYT NA 

ÚČEL ŠTÚDIA

Na zahraničných študentov štu-
dujúcich na slovenských univer-
zitách sme si už akosi zvykli. Či už 
to boli študenti, ktorí v minulosti 
študovali na slovenských univer-
zitách v rámci pomoci krajín Rady 
vzájomnej hospodárskej pomoci 
rozvojovým krajinám, alebo sú to 
študenti, ktorí na slovenských uni-
verzitách študujú dnes, na základe 
rôznych výmenných programov, 
alebo na komerčnej báze. Štatisti-
ky za posledné obdobie svedčia, že 
počet zahraničných študentov na 
niektorých univerzitách neustále 
rastie. Títo študenti vo veľkej väč-
šine prípadov študujú v anglic-
kom jazyku. 

Existujú však aj študenti, ktorí 
využívajú ten fakt, že ak študent 
študuje študijný program v štát-

nom jazyku, študuje za rovnakých 
podmienok ako slovenskí študenti, 
čiže študuje na Slovensku bezplat-
ne. Túto možnosť čoraz viac vyu-
žívajú aj študenti spoza východ-
nej hranice. Len v školskom roku 
2016/2017 podalo na dve najväčšie 
košické univerzity prihlášku na 
rôzne stupne štúdia viac ako 350 
študentov z Ukrajiny.

Počas svojej adaptácie na Sloven-
sku sa stýkajú s množstvom prob-
lémov, medzi ktoré patrí aj otázka 
legalizácie ich pobytu. 

Tak ako ostatné typy prechodné-
ho pobytu, je aj pobyt na účel štú-
dia upravený zákonom č. 404/2011 
Z. z. o pobyte cudzincov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
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Okruhy osôb, ktorým môže byť 
udelený prechodný pobyt na účel 
štúdia je upravený v § 24 menova-
ného zákona. V zmysle jeho usta-
novení môže policajný útvar udeliť 
pobyt na účel štúdia štátnemu prí-
slušníkovi tretej krajiny, ktorý:

• je žiakom strednej školy,

• je poslucháčom jazykovej školy,

• je študentom vysokej školy,

• sa zúčastňuje jazykovej alebo 
odbornej prípravy k štúdiu na 
vysokej škole, ktorá je organizo-
vaná vysokou školou v Slovenskej 
republike.

Prechodný pobyt na účel štúdia 
môže byť štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny až na obdobie 6 ro-
kov. Zvyčajne sa toto obdobie ur-
čuje podľa štandardnej dĺžky štú-

dia, ktorá je pre jednotlivé stupne 
určené jednotlivými fakultami 
(univerzitami) v zmysle akreditá-
cie ich študijných programov. Štu-
dentom na prvom (Bc.) stupni štú-
dia je udeľovaný prechodný pobyt 
na obdobie 3 rokov a študentom 
na druhom (Mgr., Ing.,...) stupni 
je pobyt udeľovaný zvyčajne na 2 
roky. Výnimkou sú v podstate len 
odbory ako všeobecné lekárstvo, 
stomatológia, kde je štandardná 
dĺžka štúdia až 6 rokov.

Rovnako ako pri iných druhoch 
pobytu je pre získanie povolenia 
na pobyt na účel štúdia potreb-
né dokladovanie štyroch základ-
ných skutočností. Ide najmä o:

• účel pobytu,

• finančné zabezpečenie pobytu,

• zabezpečenie ubytovania,

• bezúhonnosť.

Účel pobytu
Pri prechodnom pobyte na účel 
štúdia sa účel pobytu môže dokla-
dovať:

• potvrdením príslušného orgánu 
štátnej správy, alebo školy o pri-
jatí štátneho príslušníka tretej 
krajiny na štúdium,

• potvrdením organizácie adminis-
tratívne zabezpečujúcej programy 
schválené vládou Slovenskej re-
publiky alebo programy Európskej 

Ak študent 
študuje študijný 
program v štátnom 
jazyku, študuje 
za rovnakých 
podmienok ako 
slovenskí študenti, 
čiže študuje 
na Slovensku 
bezplatne.
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únie na základe zmluvy s prísluš-
ným orgánom štátnej správy.

Potvrdenie orgánu štátnej sprá-
vy, alebo školy o prijatí štátneho 
príslušníka tretej krajiny na štú-
dium sa zvyčajne predkladá v prí-
pade ak žiadateľ študuje na škole 
v Slovenskej republike ako riadny 
študent. Týka sa to tak študentov 
stredných škôl, ako aj študentov 
vysokých škôl. Toto potvrdenie 
vydané štátnym orgánom, alebo 
školu musí spĺňať určité náleži-
tosti. Jednou zo základných je to, 
že musí byť podpísané štatutárom 
strednej školy (riaditeľom), ale-
bo vysokej školy (dekanom, resp. 
prodekanom príslušnej fakulty). 

Potvrdenie organizácie adminis-
tratívne zabezpečujúcej progra-
my schválené vládou Slovenskej 
republiky alebo programy Európ-
skej únie na základe zmluvy s prí-
slušným orgánom štátnej správy 
sa predkladá najmä v prípadoch 
ak študenti prichádzajú v rám-
ci rôznych programov financo-
vaných Európskou úniou (napr. 
ERAZMUS+, a pod.), alebo v rámci 
programov financovaných vládou 
Slovenskej republiky (napr. SAIA). 
Keďže ide o zahraničných študen-
tov, a medzinárodné programy 
často sa v praxi stáva, že tieto do-
klady sú vydané v cudzom jazyku 
(najmä v angličtine) a nie sú po-
tom prijaté cudzineckou políciou, 

pretože v zmysle zákona musia 
byť všetky doklady predložené 
v štátnom jazyku, alebo s prekla-
dom do slovenského jazyka uro-
beným prekladateľom, ktorý je 
zapísaný v zozname znalcov, pre-
kladateľov a tlmočníkov vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slo-
venskej republiky.

Samozrejme musíme podotknúť, 
že tieto doklady potvrdzujúce účel 
pobytu musia byť predkladané 
v origináloch.

Finančné  
zabezpečenie pobytu
Vzhľadom k tomu, že o prechodný 
pobyt na účel štúdia môžu žiadať 
aj osoby mladšie ako 18 rokov má 
problematika finančného zabez-
pečenia svoje špecifiká. Dokladom 
o finančnom zabezpečení dokla-
duje žiadateľ, že má dostatok fi-
nančných prostriedkov na život 
na Slovensku, a že sa nestane zá-
ťažou pre sociálny systém Sloven-
skej republiky. 

Pri prechodnom pobyte na účel 
štúdia je potrebné v dokladovať 
nasledovné finančné zabezpeče-
nie:

• minimálne 12-násobok život-
ného minima – čo predstavuje 
sumu minimálne 2 377,08 EUR 
(12 x 198,09 – životné minimum). 
Táto suma dokladuje dostatok 
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finančných prostriedkov na to, 
aby sa cudzinec nestal záťažou 
pre sociálny systém Slovenskej 
republiky. Táto suma sa zvyčajne 
dokladuje potvrdením z banky 
o disponibilnom zostatku na účte, 
ktorý je vedený na meno štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý 
žiada o pobyt. (Potvrdenie môže 
byť aj z banky v domovskom štáte, 
ale takéto potvrdenie potom musí 
byť preložené do slovenského jazyka 
prekladateľom, ktorý je zapísaný 
v zozname znalcov, prekladateľov 
a tlmočníkov vedenom Minister-
stvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky. Finančné zabezpečenie 
vo výške 12-násobku životného 
minima dokladujú osoby staršie 
ako 18 rokov,

• minimálne 6-násobok ži-
votného minima (polovičnú 
sumu) – 1188,54 sa dokladuje 
u osôb mladších ako 18 rokov. 
Táto suma sa zvyčajne dokladuje 
potvrdením z banky o disponi-
bilnom zostatku na účte, ktorý je 
vedený na meno štátneho prís-
lušníka tretej krajiny, ktorý žiada 
o pobyt. V prípade neplnoletých 
osôb sa často stáva, že finanč-
né zabezpečenie sa dokladuje 
potvrdením z účtu vedeného na 
meno jedného z rodičov, prípadne 
tretej osoby. V tomto prípade je 
nutné doložiť aj notársky overené 
čestné prehlásenie tejto osoby, že 
poskytne finančné zabezpečenie 

žiadateľovi o pobyt. Ak je toto pre-
hlásenie urobené pred notárom 
v cudzom štáte, je nutné zabez-
pečiť jeho apostil, resp. vyššie 
overenie, a preklad do štátneho 
jazyka prekladateľom zapísaným 
v zozname vedenom Minister-
stvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky.

Študenti z Ukrajiny, 
môžu pozvať 
svojich príbuzných 
v priamom rade aj 
formou notársky 
overeného pozvania.

Zabezpečenie ubytovania
Ako sme už spomenuli prechodný 
pobyt na účel štúdia má svoje špe-
cifiká, a nie je tomu inak ani v prí-
pade zabezpečenia ubytovania. 

Napríklad študenti, ktorí budú 
študovať na vysokej škole nemu-
sia dokladovať ubytovanie. Táto 
skutočnosť však za sebou prináša 
aj následky, ktoré si často v počia-
točnom štádiu študenti neuvedo-
mujú. Ak študent vysokej školy 
nepredloží potvrdenie o ubytova-
ní, bude mať v doklade o pobyte 
uvedené ako bydlisko mestskú 
časť a následne môže mať problém 
s pozvaním svojich blízkych osôb 
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(príbuzných v priamom rade) na 
Slovensko. Študenti z Ukrajiny, 
môžu pozvať svojich príbuzných 
v priamom rade aj formou notár-
sky overeného pozvania. Bohužiaľ, 
takto urobené pozvania nebudú 
v prípade, ak nemá študent v do-
klade o pobyte uvedenú presnú 
adresu zastupiteľskými úradmi 
Slovenskej republiky na Ukrajine, 
akceptované.

Na druhej strane to má aj svoje 
výhody. Študentské domovy  často 
vydávajú potvrdenia o ubytovaní 
len na jeden školský rok a preto je 
študentom vydaný doklad o po-
byte len na obdobie na ktoré bolo 
vydané potvrdenie. Ak študent 
nepredloží potvrdenie bude mu 
doklad o pobyte vydaný na celé 
predpokladané obdobie štúdia.

Inak na potvrdenie o ubytovaní 
platia všeobecné pravidlá, rovna-
ko ako pri iných typoch pobytov.

Bezúhonnosť
V prípade dokladovania bezúhon-
nosti rovnako existuje pre určitú 
skupinu študentov výnimka. Ide 
o študentov stredných škôl, ktorí 
aj napriek tomu, že majú viac ako 
14 rokov, nemusia dokladovať svo-
ju bezúhonnosť. 

Rozhodnutie  
o udelení pobytu
Príslušné orgány majú v prípa-
de študentov 30-dňovú lehotu na 
rozhodnutie o udelení, alebo za-
mietnutí pobytu na účel štúdia. 
Táto lehota sa počíta až od doru-
čenia, resp. podania  žiadosti na 
príslušné oddelenie cudzineckej 
polície, ktoré o nej bude rozhodo-
vať. (Vzhľadom k tomu, že v čase 
začiatku školského roka, je veľké 
množstvo žiadateľov o prechodný 
pobyt na účel štúdia, môže sa stať, 
že nebude o žiadosti rozhodnuté 
v priebehu 30 dní. Pre študentov, 
ktorí majú vízum, to však nezname-
ná veľký problém, pretože ak majú 
platné vízum a splnili si povinnosti 
v zmysle zákona, môžu bez preká-
žok študovať.)

Po udelení prechodného pobytu 
na zemí Slovenskej republiky vy-
plývajú pre cudzinca-študenta aj 
ďalšie povinnosti, z ktorých vybe-
ráme:

• do 30 dní odo dňa prevzatia 
dokladu o pobyte musí doložiť po-
tvrdenie príslušného zdravotníc-
keho zariadenia o tom, že netrpí 
chorobou, ktorá by ohrozovala 
verejné zdravie na území Sloven-
skej republiky.
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PRECHODNÝ 
POBYT NA ÚČEL 

PODNIKANIA

Podnikateľské prostredie na Slo-
vensku je z hľadiska atraktívnosti 
zaraďované medzi jedno z najlep-
ších v strednej a východnej Euró-
pe. Neplatí to len pre veľkých nad-
národných investorov, ale aj pre 
malé a stredné podnikanie. Geo-
grafická poloha, primerané daňo-
vé a odvodové zaťaženie, relatívny 
dostatok pracovnej sily, prístup 
štátnych a samosprávnych orgá-
nov a rozvíjajúca sa dopravná in-
fraštruktúra robia z tejto krajiny 
dobrý odrazový mostík nielen pre 
podnikanie v Európe, ale aj pre 
expanziu na východné trhy. Oso-
bitné postavenie má východné 
Slovensko, ktoré svojou polohou 
tvorí akúsi prirodzenú bránu me-

dzi Európou a krajinami bývalé-
ho Sovietskeho zväzu.

Podnikanie cudzincov na Slo-
vensku sa riadi rovnakými pra-
vidlami ako podnikanie občanov 
Slovenskej republiky. Základnou 
podmienkou pre podnikanie cu-
dzincov z tretích krajín (krajiny, 
ktoré nie sú členmi Európskej 
únie) je získanie príslušného po-
volenia na prechodný pobyt. 

V zmysle zákona č. 404/2011 Z. 
z. o pobyte cudzincov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov môže 
cudzinec na Slovensku podnikať 
ako živnostník, alebo štatutárny 
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orgán obchodnej spoločnosti ale-
bo družstva. Prechodný pobyt na 
účel podnikania je možné získať až 
na tri roky. Rozhodnutie o období 
na ktoré je pobyt udelený je v kom-
petencii jednotlivých oddelení 
cudzineckej polície, ale zvyčajne 
je prvý pobyt na účel podnikania 
udeľovaný na obdobie dvoch rokov.

Pre získanie povolenia na účel 
podnikanie je v zásade potrebné 
dokladovanie štyroch základných 
skutočností. Sú to:

• účel pobytu,

• finančné zabezpečenie pobytu,

• zabezpečenie ubytovania,

• bezúhonnosť.

Teraz sa detailnejšie pozrieme na 
jednotlivé doklady, ktorými sa 
potvrdzujú skutočnosti potrebné 
pre udelenie prechodného poby-
tu n účel podnikania, a to najmä 
potvrdenie účelu pobytu a fi-
nančného zabezpečenia pobytu. 
Zabezpečenie ubytovania a bezú-
honnosť sú predmetom osobitné-
ho článku.

Účel pobytu
Pri podnikaní formou živnosti 
sa účel pobytu môže dokladovať 
najmä predložením osvedčenia 
o živnostenskom oprávnení (živ-
nostenský list). Živnosť ako taká 
je definovaná v zákone č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov. Živ-
nosť sa zakladá ohlásením, ktoré 
sa vykonáva na miestne prísluš-
nom okresnom úrade na odbore 
živnostenského podnikania. Pri 
ohlasovaní živnosti cudzincom je 
potrebné okresnému úradu pred-
ložiť:

• doklad totožnosti (doklad potvr-
dzujúci plnoletosť). V prípade cu-
dzincov je to platný cestovný pas,

• doklad o bezúhonnosti (výpis 
z registra trestov domovského 
štátu). Tento doklad by mal byť 
overený príslušnými orgánmi 

Rozhodnutie 
o období na ktoré 
je pobyt udelený 
je v kompetencii 
jednotlivých 
oddelení 
cudzineckej polície, 
ale zvyčajne je 
prvý pobyt na 
účel podnikania 
udeľovaný na 
obdobie dvoch 
rokov.
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pre použitie v zahraničí (apostille, 
vyššie overenie),

• doklad potvrdzujúci odbornú 
spôsobilosť (ak sa ohlasuje viaza-
ná, alebo remeselná živnosť),

• doklad o oprávnení používať ne-
hnuteľnosť, ktorá je uvedená ako 
miesto podnikania,

• súhlas zodpovedného zástupcu 
s ustanovením do funkcie (v prí-
pade ak podnikateľ sám nespĺňa 
podmienky odbornej spôsobilosti.

Okrem toho sa do žiadosti uvá-
dzajú aj činnosti, ktoré budú pre-
metom jeho podnikania. Je preto 
vhodné ak si tieto predmety čin-
nosti určí vopred a overí, či nie sú 
remeselnou, alebo viazanou čin-
nosťou. Ak je niektorí z nich via-
zanou, alebo remeselnou živosťou 
je nutné overiť si, či vzdelanie cu-
dzinca zodpovedá požiadavkám 
na odbornú spôsobilosť v zmys-
le platných právnych predpisov, 
alebo či sa nepožaduje uznanie 
vzdelania ministerstvom školstva, 
prípadne inými inštitúciami. Ak 
vzdelanie cudzinca nepostačuje 
ako doklad o odbornej spôsobilos-
ti musí byť pre túto činnosť usta-
novený zodpovedný zástupca. 

Vzhľadom k tomu, že cudzinec je 
v zmysle právnych predpisov za-
hraničnou osobou je nutné, aby 
bol ustanovený aj vedúci podniku 
zahraničnej osoby, ktorým môže 

Ak vzdelanie 
cudzinca 
nepostačuje ako 
doklad o odbornej 
spôsobilosti musí 
byť pre túto 
činnosť ustanovený 
zodpovedný 
zástupca.

byť napríklad občan Slovenskej 
republiky, alebo osoba, ktorá ma 
povolený pobyt na území Sloven-
skej republiky (nie všetci občania 
s pobytom na území Slovenskej re-
publiky môžu podnikať, a teda byť 
zapísaný ako vedúci podniku za-
hraničnej osoby).

Pri podnikaní ako štatutárny zá-
stupca obchodnej spoločnosti, ale-
bo družstva sa účel pobytu potvr-
dzuje v podstate dvomi spôsobmi. 
Prvým je doloženie podnikateľ-
ského plánu, ktorého forma je ur-
čená osobitnými predpismi. Tento 
podnikateľský plán sa potom za-
siela na Ministerstvo hospodár-
stva Slovenskej republiky, ktoré 
rozhoduje o tom, či podnikanie 
tejto osoby bude prínosom pre 
ekonomiku Slovenskej republiky. 
Podnikateľský plán sa predkladá 
v prípade, ak bude cudzinec šta-
tutárnym zástupcom spoločnosti 
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(družstva), ktorá ešte nevznikla, 
a nie je zapísaná v obchodnom 
registri.

V prípade ak cudzinec bude pô-
sobiť ako štatutárny zástupca už 
existujúcej spoločnosti, resp. druž-
stva, účel pobytu sa dokladuje 
výpisom z obchodného registra 
tohto subjektu.

Ďalším dokladom, ktorý sa pred-
kladá pri podávaní žiadosti a kto-
rý potvrdzuje účel pobytu je 
dokument, ktorým je cudzinec 
ustanovený do funkcie štatutárne-
ho zástupcu obchodnej spoločnos-
ti, alebo družstva (rozhodnutie 
valného zhromaždenia, zaklada-
teľská listina, spoločenská zmlu-
va).

Finančné  
zabezpečenie pobytu
Pri finančnom zabezpečení poby-
tu sa dokladuje dostatok finanč-
ných prostriedkov pre život na 
Slovensku a tiež pre podnikanie 
na území Slovenskej republiky. 
Opäť si to rozoberieme z pohľadu 
žiadateľ živnostník a žiadateľa 
štatutárneho zástupcu obchodnej 
spoločnosti alebo družstva.

Pri podnikaní formou živnosti je 
potrebné dokladovať nasledujúce 
sumy:

• minimálne 12-násobok životného 
minima – čo predstavuje sumu 
minimálne 2 377,08 EUR (12 x 
198,09 – životné minimum). Táto 
sume dokladuje dostatok finanč-
ných prostriedkov na to, aby sa cu-
dzinec nestal záťažou pre sociálny 
systém Slovenskej republiky. Táto 
suma sa zvyčajne dokladuje po-
tvrdením z banky o disponibilnom 
zostatku na účte, ktorý je vedený 
na meno štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý žiada o pobyt. 
(Potvrdenie môže byť aj z banky 
v domovskom štáte, ale takéto po-
tvrdenie potom musí byť preložené 
do slovenského jazyka prekladate-
ľom, ktorý je zapísaný v zozname 
znalcov, prekladateľov a tlmočníkov 
vedenom Ministerstvom spravodli-
vosti Slovenskej republiky),

Pri finančnom 
zabezpečení pobytu 
sa dokladuje 
dostatok finančných 
prostriedkov 
pre život na 
Slovensku a tiež 
pre podnikanie na 
území Slovenskej 
republiky.
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• minimálne 20-násobok život-
ného minima – čo predstavuje 
sumu minimálne 3 961,80 EUR (20 
x 198,09 – životné minimum). Táto 
suma dokladuje dostatok finanč-
ných prostriedkov potrebných na 
vedenie podnikateľskej činnosti na 
území Slovenskej republiky. Táto 
suma sa rovnako dokladuje potvr-
dením o disponibilnom zostatku 
na účte, ktorý je vedený na meno 
štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý je žiadateľom o pobyt.  
( Je dobré, ak je tento účet otvorený 
v banke na Slovensku už na zákla-
de skôr vydaného živnostenského 
oprávnenia).

Rozhodnutie  
o udelení pobytu
Príslušné orgány majú 90-dňovú 
lehotu na rozhodnutie o udelení, 
alebo zamietnutí pobytu na účel 
podnikania. Táto lehota sa počíta 
až od doručenia žiadosti na prís-
lušné oddelenie cudzineckej polí-
cie, ktoré o nej bude rozhodovať. 
(Vzhľadom k tomu, že k otázkam 
prechodného pobytu sa vyjadrujú 
na základe dožiadania cudzineckej 
polície aj rôzne iné štátne orgány, 
orgány miestnej samosprávy a pod. 
niekedy sa stáva, že táto lehota nie 
je dodržaná. V takomto prípade 
zvyčajne cudzinecká polícia kona-
nie preruší až kým jej nepríde roz-
hodnutie, resp. stanovisko daného 
orgánu.)

Po udelení prechodného pobytu 
na zemí Slovenskej republiky vy-
plývajú pre cudzinca aj ďalšie po-
vinnosti, z ktorých vyberáme:

• do 30 dní odo dňa prevzatia 
dokladu o pobyte musí cudzinec 
doložiť potvrdenie o zdravotnom 
poistení na území Slovenskej 
republiky,

• do 30 dní odo dňa prevzatia 
dokladu o pobyte musí doložiť po-
tvrdenie príslušného zdravotníc-
keho zariadenia o tom, že netrpí 
chorobou, ktorá by ohrozovala 
verejné zdravie na území Sloven-
skej republiky,

• do 60 dní odo dňa prevzatia do-
kladu o pobyte musí doložiť výpis 
z obchodného registra spoločnos-
ti, alebo družstva, v mene ktorej 
bude konať, alebo výpis z obchod-
ného registra podniku zahraničnej 
osoby, ak podniká na Slovensku 
ako živnostník.

Čo ďalej?
Po absolvovaní tohto procesu a re-
gistrácii svojej spoločnosti, pod-
niku zahraničnej osoby v iných 
orgánoch a inštitúciách (daňový 
úrad, sociálna, zdravotná pois-
ťovňa a pod.) už občanovi tretej 
krajiny nič nebráni v úspešnom 
podnikaní na území Slovenskej 
republiky.

PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL PODNIKANIA
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PRECHODNÝ 
POBYT NA ÚČEL 
ZAMESTNANIA/

ZAMESTNÁVANIE 
OBČANOV 

TRETÍCH KRAJÍN

Prechodný pobyt občanov tretích 
krajín na účel zamestnania na 
území Slovenskej republiky je rie-
šený viacerými právnymi norma-
mi. Tieto by sme mohli rozdeliť do 
dvoch skupín. Prvou by boli práv-
ne predpisy, ktoré upravujú sa-
motné zamestnávanie cudzincov 
na území Slovenskej republiky. 
Druhou skupinou by boli právne 
normy, ktoré upravujú pobyt ob-
čanov tretích krajín na území Slo-
venskej republiky, ak je účelom 
ich pobytu práve zamestnanie. 

Najdôležitejším právnym pred-
pisom je zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o službách zamestnanosti“). 
V zmysle tohto zákona môže za-
mestnávateľ zamestnávať občana 
tretej krajiny, ktorý:

• je držiteľom modrej karty Európ-
skej Únie,

• má udelený prechodný pobyt na 
základe potvrdenia o možnosti 
obsadenia voľného pracovného 
miesta, vydanom príslušným Úra-
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dom práce sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVaR),

• má udelené povolenie na 
zamestnanie a prechodný pobyt 
na účel zamestnania (v zákone 
o pobyte cudzincov sú vymedzené 
prípady, kedy sa pobyt nevyžaduje 
počas 90 dní od začiatku pobytu na 
území Slovenskej republiky),

• má udelené povolenie na za-
mestnanie a udelený prechodný 
pobyt na účel zlúčenia rodiny,

• má udelené povolenie na za-
mestnanie a udelený prechodný 
pobyt štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý má priznané posta-
venie osoby s dlhodobým poby-
tom v členskom štáte Európskej 
únie,

• spĺňa iné zákonom stanovené 
podmienky.

Každá z týchto možností má svoje 
pravidlá a úskalia, a preto sa as-
poň tým najčastejšie používaným 
budeme venovať detailnejšie.

Zamestnávanie na základe 
potvrdenia o možnosti 
obsadenia voľného 
pracovného miesta
Potvrdenie sa vydáva na zákla-
de žiadosti príslušného útvaru 
Policajného zboru. V praxi je, ale 
nutné dodržať určitý presne sta-
novený postup. Najdôležitejšie je 

dodržanie obdobia medzi poda-
ním nahlášky voľného pracovné-
ho miesta na príslušnom ÚPSVaR 
a podaním žiadosti o prechodný 
pobyt na účel zamestnania na 
príslušnom oddelení cudzineckej 
polície. Toto obdobie sa líši v zá-
vislosti od toho, o akú kategóriu 
zamestnanca z tretej krajiny ide. 
Pri držiteľoch modrej karty a pri 
žiadateľoch o prechodný pobyt na 
účel zamestnania je toto obdobie 
30 pracovných dní. Sú aj kategó-
rie občanov tretích krajín, kde 
je toto obdobie kratšie, resp. táto 
lehota sa nevyžaduje. Lehota 15 
pracovných dní sa musí dodržať 
napríklad pri zamestnávaní na 
účel sezónneho zamestnania, pri 
námorníkoch zamestnaných na 
lodi registrovanej v Slovenskej 
republike, alebo na takej, ktorá 
sa plaví pod vlajkou Slovenskej 
republiky, má udelený prechod-
ný pobyt na účel zlúčenia rodiny 
a ešte neuplynulo obdobie 12 me-
siacov od udelenia pobytu, alebo 
ak ide o štátneho príslušníka tre-
tej krajiny s dlhodobým pobytom 
v inom členskom štáte a ktorému 
bol udelený prechodný pobyt na 
území Slovenskej republiky. Bez 
prihliadnutia na situáciu na trhu 
práce sa potvrdenie vydá ak ide 
o občana tretej krajiny, ktorí budú 
na území Slovenskej republiky 
vykonávať sústavnú vzdelávaciu, 
alebo vedeckú činnosť ako peda-
gogický zamestnanec, vysoko-
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školský učiteľ, výskumný pracov-
ník, alebo umelecký pracovník 
vysokej školy, výskumný zamest-
nanec, alebo vývojový zamestna-
nec vo výskumnej činnosti.

Povolenie na zamestnanie
Povolenie na zamestnanie môže 
byť občanovi tretej krajiny udele-
né na základe písomnej žiadosti, 
ktorá je podaná priamo občanom 
tretej krajiny, zamestnávateľa, ale-
bo právnickej (fyzickej) osoby, ku 
ktorej bude vyslaný na prácu. Po-
volenie na zamestnanie môže byť 
vydané (na vydanie povolenia na 
zamestnanie nie je právny nárok) 
občanovi tretej krajiny, ktorý bude 
zamestnaný na účel sezónneho 
zamestnania na dobu najviac 180 
dní počas 12 po sebe nasledujú-
cich mesiacov, bude zamestnaný 
ako námorník, má udelený pre-
chodný pobyt na účel zlúčenia 
rodiny má udelený prechodný po-
byt ako osoba s priznaným dlho-
dobým pobytom v členskom štá-
te. Pri týchto kategóriách sa však 
zohľadňuje situácia na trhu práce 
a preto musí byť podaná nahláška 
voľného pracovného miesta (15 
dní na preskúmanie situácie). 

Bez ohľadu na situáciu na trhu 
práce môže byť povolenie na za-
mestnanie udelené štátnemu prí-
slušníkovi tretej krajiny ak to 
ustanovuje medzinárodná zmlu-

va, ktorou je slovenská republika 
viazaná. Do tejto kategórie patrí 
aj tzv. vnútropodnikový transfer 
v zmysle zmluvy o WTO. 

Bez ohľadu na 
situáciu na trhu 
práce môže byť 
povolenie na 
zamestnanie 
udelené štátnemu 
príslušníkovi 
tretej krajiny ak 
to ustanovuje 
medzinárodná 
zmluva, ktorou 
je slovenská 
republika viazaná.
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Taktiež môže byť pracovné po-
volenie udelené štátnemu prís-
lušníkovi tretej krajiny, ktorý je 
v zamestnaneckom pomere so 
zamestnávateľom, ktorý má sídlo, 
alebo sídlo svojej organizačnej 
zložky mimo územia Slovenskej 
republiky, a ktorý ho vysiela na 
základe zmluvy uzatvorenej s fy-
zickou, alebo právnickou osobou 
vykonávať prácu na území Slo-
venskej republiky. Vydaniu také-
hoto povolenia na zamestnanie 
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predchádza odsúhlasenie počtov 
a profesií vyslaných zamestnan-
cov a obdobia na ktoré budú vys-
laní. O takomto prerokovaní me-
dzi právnickou (fyzickou) osobou, 
ku ktorej budú vyslaní a prísluš-
ným ÚPSVaR sa vyhotoví písomný 
záznam, ktorý v budúcnosti slúži 
ako podklad pre vydávanie urče-
ného počtu pracovných povolení.

K žiadosti o udelenie Povolenia na 
zamestnanie štátneho príslušníka 
tretej krajiny je potrebné doložiť 
doklady, ktoré potvrdzujú sku-
točnosti uvedené v žiadosti a zod-
povedajú typu žiadosti, ktorá sa 
podáva. Ako príklad použijeme 
žiadosti o udelenia povolenia na 
zamestnanie v prípade tzv. vnút-
ropodnikového transferu a v prí-
pade vyslania na prácu. V prípade 
vnútropodnikového transferu od-
porúčame predložiť:

• žiadosť o udelenie povolenia na 
zamestnanie,

• kópiu dokladu totožnosti,

• doklad o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní,

• doklad potvrdzujúci samotná 
fakt vnútropodnikového transferu,

• doklad potvrdzujúci právnu sub-
jektivitu právnickej osoby v rámci 
ktorej sa transfer vykonáva,

• doklad potvrdzujúci dĺžku pra-
covnoprávneho vzťahu so zamest-
návateľom.

Pri občanoch tretích krajín, ktorí 
sú v zamestnaneckom pomere so 
zamestnávateľom, ktorý má sídlo, 
alebo sídlo svojej organizačnej 
zložky mimo územia Slovenskej 
republiky a ktorý ich vysiela na 
základe zmluvy uzatvorenej s fy-
zickou, alebo právnickou osobou 
vykonávať prácu na území Sloven-
skej republiky je potrebné k žia-
dosti o vydanie povolenia na za-
mestnanie predložiť najmä:

• žiadosť o udelenie povolenia na 
zamestnanie,

• kópiu dokladu totožnosti,

• doklad o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní,

• kópiu pracovnej zmluvy so zahra-
ničným zamestnávateľom,

• iné doklady potvrdzujúce odbor-
nosť,

• zmluvu o vyslaní na výkon práce,

• doklady potvrdzujúce právnu 
subjektivitu zahraničnej aj tuzem-
skej zmluvnej strany.

Vzhľadom k tomu, že prax úradov 
práce pri rozhodovaní o žiados-
tiach nie je vždy jednotná, odporú-
čame aby ste si zoznam potrebných 
dokladov vopred prekonzultovali 
so zodpovedným pracovníkom 
príslušného úradu práve sociál-
nych vecí a rodiny. Samozrejme, 
všetky doklady, ktoré sú vydané 
v zahraničí musia byť preložené 
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do slovenského jazyka preklada-
teľom zaregistrovaným v zozname 
znalcov, prekladateľov a tlmoční-
kov vedenom Ministerstvom spra-
vodlivosti SR. Doklady o dosiahnu-
tom vzdelaní musia mať doložku 
vyššieho overenia (apostille alebo 
superlegalizácia).

Osobitnú kategóriu tvoria obča-
nia tretích krajín, pri ktorých sa 
povolenie na zamestnanie, alebo 
potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta nevy-
žaduje. Do tejto kategórie patria 
štátni najmä tí príslušníci tretích 
krajín, ktorí:

• majú udelený trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky,

• majú udelený prechodný pobyt 
ako osoby, ktorým bolo priznané 
postavenie osôb s dlhodobým 
pobytom v členskom štáte EÚ (po 
uplynutí 12 mesiacov odo dňa 
udelenie prechodného pobytu, 
v opačnom prípade sa vyžaduje 
potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta – le-
hota na skúmanie situácie na trhu 
práce je  pracovných dní),

• majú udelený prechodný pobyt 
na účel zlúčenia rodiny a to, po 
uplynutí 12 mesiacov nepretrži-
tého pobytu na území Slovenskej 
republiky, alebo sú rodinnými prí-
slušníkmi držiteľov modrej karty, 
alebo sú rodinnými príslušníkmi 
občana tretej krajiny, ktorí majú 

udelený prechodný pobyt na účel 
výskumu a vývoja (v prípade ak 
garant vykonáva výskum a vývoj 
na základe dohody o hosťovaní, 
alebo jeho pedagogická činnosť 
v pracovnoprávnom, alebo obdob-
nom vzťahu nepresiahne spolu 50 
dní za rok),

• je rodinným príslušníkom občana 
Európskej únie  a ktorý má právo 
na pobyt na území Slovenskej 
republiky,

• majú udelený prechodný pobyt 
na účel štúdia (ak výkon práce 
nepresiahne u všetkých zamestná-
vateľov celkovo 10 hodín týždenne, 
alebo 20 hodín týždenne pre štu-
dentov vysokých škôl, resp. tomu 
zodpovedajúci počet dní a mesia-
cov za rok), atď.

Úplný zoznam občanov tretích 
krajín, pri ktorých sa nevyžaduje 
potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta (aj vy-
sokokvalifikovaného), a povolenie 
na zamestnanie je uvedený v záko-
ne o službách zamestnanosti. 
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INÉ FORMY 
PRECHODNÝCH 

POBYTOV

Prechodný pobyt cudzincov na Slo-
vensku upravuje zákon č. 404/2011 
Z. z. o pobyte cudzincov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o pobyte cudzincov“).

Prechodný pobyt, ktorý bol na 
území Slovenskej republiky ude-
lený štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ho oprávňuje zdržiavať 
sa na území Slovenskej republiky, 
vycestovať a opätovne vstupovať 
na jej územie počas obdobia, na 
ktorý mu bol vydaný. Prechodný 
pobyt môže byť vydaný len na je-
den účel a ak chce cudzinec s pre-
chodným pobytom vykonávať inú 
činnosť, musí požiadať o vydanie 
nového prechodného pobytu na 
iný účel (vykonať zmenu účelu po-
bytu).

Zákon rozlišuje niekoľko typov 
prechodných pobytov, ktoré sú 
rozdelené podľa účelu na ktorý sú 
vydané. Ide o prechodný pobyt:

• na účel podnikania,

• na účel zamestnania,

• na účel štúdia,

• na účel osobitnej činnosti,

• na účel výskumu a vývoja,

• na účel zlúčenia rodiny,

• na účel plnenia služobných povin-
ností civilnými zložkami ozbroje-
ných síl,

• osoby, ktorá má priznané posta-
venie Slováka žijúceho v zahraničí,

• ktorá má priznané postavenie 
osoby s dlhodobým pobytom 
v inom členskom štáte.
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Za prechodný pobyt na území Slo-
venskej republiky sa považuje aj 
prechodný pobyt na základe mod-
rej karty Európskej únie vydanej 
v zmysle zákona o pobyte cudzin-
cov.

Typom prechodných pobytov, 
s ktorými sa stretávame v praxi 
najčastejšie sú venované samo-
statné články. Ide o pobyty na účel 
zamestnania, podnikania, štúdia 
a modrú kartu. V tomto článku sa 
budeme venovať ostatným typom 
pobytov, ktoré pozná zákon o po-
byte cudzincov.

Prechodný pobyt na účel 
osobitnej činnosti
Prechodný pobyt na účel osobit-
nej činnosti môže policajný útvar 
udeliť štátnemu príslušníkovi tre-
tej krajiny, ktorý nie je podnikate-
ľom a vykonáva:

• lektorskú činnosť,

• umeleckú činnosť,

• športovú činnosť,

• stáž v rámci štúdia mimo územia 
Slovenskej republiky,

• činnosť vyplývajúcu z programov 
vlády Slovenskej republiky alebo 
z programov Európskej únie,

• plnenie záväzku Slovenskej 
republiky vyplývajúceho z medzi-
národnej zmluvy,

• poskytnutie zdravotnej starost-
livosti alebo na sprevádzanie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorému sa poskytuje zdravotná 
starostlivosť, ak je to potrebné,

• dobrovoľnícku činnosť,

• činnosť novinára akreditovaného 
v Slovenskej republike.

Tento pobyt môže byť udelený na 
čas potrebný na dosiahnutie účelu 
najviac však na dva roky. Prechod-
ný pobyt sa u cudzinca nevyžadu-
je prvých 90 dní, ak sa na území 
Slovenskej republiky zdržiava 
oprávnene a oznámil policajnému 
útvaru začiatok, miesto a predpo-
kladanú dĺžku pobytu.

Účel pobytu sa v tomto prípade do-
kladuje:

• potvrdením školy alebo inej vzde-
lávacej inštitúcie o výkone lektor-
skej činnosti,

• potvrdením orgánu štátnej sprá-
vy alebo umeleckej agentúry,

• potvrdením športovej organi-
zácie alebo príslušného orgánu 
štátnej správy,

• potvrdením o stáži, ak ide o štát-
neho príslušníka tretej krajiny,

• potvrdením orgánu štátnej sprá-
vy, v ktorého pôsobnosti je výkon 
činnosti podľa programov schvále-
ných vládou Slovenskej republiky 
alebo programov Európskej únie 
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alebo potvrdením organizácie 
administratívne zabezpečujúcej 
takýto program na základe zmluvy 
s príslušným orgánom štátnej 
správy,

• medzinárodnou zmluvou, po-
tvrdením orgánu štátnej správy, 
v ktorého pôsobnosti je výkon 
činnosti podľa programov schvále-
ných vládou Slovenskej republiky 
alebo programov Európskej únie 
alebo potvrdením organizácie 
administratívne zabezpečujúcej 
takýto program na základe zmluvy 
s príslušným orgánom štátnej 
správy,

• potvrdením zdravotníckeho 
zariadenia o poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti alebo dokladom 
o potrebe sprevádzania,

• potvrdením mimovládnej organi-
zácie o vykonávaní dobrovoľníckej 
činnosti, ak ide o štátneho prísluš-
níka tretej krajiny, 

• potvrdením príslušného orgánu 
štátnej správy o vykonávaní novi-
nárskej činnosti novinára akredi-
tovaného v Slovenskej republiky 
alebo dokladom o akreditácii 
novinára pôsobiaceho v Sloven-
skej republike.

Prechodný pobyt na účel 
výskumu a vývoja
Prechodný pobyt na účel výskumu 
a vývoja môže policajný útvar ude-
liť štátnemu príslušníkovi tretej 

krajiny, ktorý vykonáva výskum 
a vývoj na základe dohody o hosťo-
vaní. Tento pobyt môže byť udele-
ný na čas potrebný na dosiahnutie 
účelu, najviac však na dva roky. 
Štátny príslušník tretej krajiny, 
ktorému bol udelený prechodný 
pobyt na účel výskumu a vývoja 
môže podnikať. Prechodný pobyt 
sa u cudzinca nevyžaduje prvých 
90 dní, ak sa na území Slovenskej 
republiky zdržiava oprávnene 
a oznámil policajnému útvaru za-
čiatok, miesto a predpokladanú 
dĺžku pobytu. 

Účel pobytu sa v tomto prípade do-
kladuje dohodou o hosťovaní.

Prechodný pobyt na účel 
zlúčenia rodiny
Prechodný pobyt na účel zlúčenia 
rodiny môže policajný útvar ude-
liť štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý je:

• rodinným príslušníkom štátneho 
príslušníka tretej krajiny s pre-
chodným pobytom alebo s trva-
lým pobytom,

• príbuzným v priamom vzostup-
nom rade azylanta mladšieho ako 
18 rokov alebo závislou osobou 
podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka štátne-
ho príslušníka tretej krajiny sa 
v zmysle tohto zákona považuje:
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• manžel, ak manželia majú najme-
nej 18 rokov,

• slobodné dieťa mladšie ako 18 
rokov štátneho príslušníka tretej 
krajiny a jeho manžela,

• jeho slobodné dieťa mladšie ako 
18 rokov,

• slobodné dieťa jeho manžela 
mladšie ako 18 rokov,

• jeho nezaopatrené slobodné 
dieťa staršie ako 18 rokov alebo 
nezaopatrené slobodné dieťa 
staršie ako 18 rokov jeho manžela, 
ktoré sa o seba nedokáže postarať 
z dôvodu dlhodobého nepriaznivé-
ho zdravotného stavu,

• jeho rodič alebo rodič jeho man-
žela, ktorý je odkázaný na jeho 
starostlivosť, a v krajine, odkiaľ 
prichádza, nepožíva náležitú ro-
dinnú podporu.

V prípade ak sa žiada prechodný 
pobyt na účel zlúčenia rodiny pre 
slobodné dieťa štátneho príslušní-
ka tretej krajiny, alebo slobodné 
dieťa jeho manžela, musí s udele-
ním prechodného pobytu súhlasiť 
aj rodič dieťaťa, ktorému dieťa ne-
bolo zverené do osobnej starostli-
vosti.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia 
rodiny sa udeľuje do skončenia 
platnosti pobytu štátneho prísluš-
níka tretej krajiny, ku ktorému si 
žiadateľ uplatňuje právo na zlúče-

nie rodiny. Prechodný pobyt na 
tento účel môže byť udelený naj-
viac na päť rokov. Štátny prísluš-
ník tretej krajiny s pobytom udele-
ným na účel zlúčenia rodiny môže 
podnikať. Za splnenia podmienok 
uvedených v zákone o službách 
zamestnanosti môže aj pracovať. 

Účel pobytu sa v tomto prípade do-
kladuje matričným dokladom.

Prechodný pobyt na 
účel plnenia služobných 
povinností civilnými 
zložkami ozbrojených síl
Prechodný pobyt na účel plnenia 
služobných povinností civilnými 
zložkami ozbrojených síl udelí 
policajný útvar štátnemu prísluš-
níkovi tretej krajiny, ktorý je prí-
slušníkom civilnej zložky vysiela-
júceho štátu a ktorý je v službách 
týchto ozbrojených síl, najviac na 
päť rokov.

Účel pobytu sa dokladuje indivi-
duálnym príkazom alebo kolektív-
nym príkazom na presun ozbroje-
ných síl.

Prechodný pobyt osoby, 
ktorá má priznané 
postavenie Slováka 
žijúceho v zahraničí
Prechodný pobyt osoby, ktorá má 
priznané postavenie Slováka žijú-
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ceho v zahraničí môže policajný 
útvar udeliť štátnemu príslušníko-
vi tretej krajiny, ktorý má vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v za-
hraničí. Tento prechodný pobyt 
môže byť udelený až na obdobie 
5 rokov. Štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý má prechodný pobyt 
udelený ako osoba s priznaným 
postavením zahraničného Slováka 
môže podnikať a môže sa tiež za-
mestnať. Pri osobách, ktoré majú 
priznané postavenie Slovákov ži-
júcich v zahraničí sa nevyžaduje 
pracovné povolenie, ani súhlasné 
stanovisko Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny so zamestnaním tejto 
osoby. Zamestnávateľ je povinný 
vyplniť a podať na príslušnom úra-
de práce sociálnych vecí a rodiny 
informačnú kartu.

Účel pobytu sa dokladuje osvedče-
ním Slováka žijúceho v zahraničí.

Prechodný pobyt osoby, 
ktorá má priznané 
postavenie osoby 
s dlhodobým pobytom 
v inom členskom štáte
Prechodný pobyt štátneho prís-
lušníka tretej krajiny, ktorý má 
priznané postavenie osoby s dlho-
dobým pobytom v inom členskom 
štáte môže byť policajným útva-
rom udelený štátnemu príslušní-
kovi tretej krajiny, ktorý:

• podniká na území Slovenskej 
republiky,

• je zamestnaný na území Sloven-
skej republiky,

• študuje na škole v Slovenskej 
republike,

• vykonáva činnosť, ktorá má zod-
povedá osobitnej činnosť, alebo 
výskumu a vývoju (podľa ustanoví 
zákona o pobyte cudzincov),

• je rodinným príslušníkom (man-
žel, manželka, dieťa) štátneho 
občana tretej krajiny a rodina už 
existovala v inom členskom štáte, 
ktorý štátnemu príslušníkovi pri-
znal postavenie osoby s dlhodo-
bým pobytom.

Účel pobytu sa dokladuje dokla-
dom o dlhodobom pobyte vyda-
ným členským štátom a pracovnou 
zmluvou, písomným prísľubom 
zamestnávateľa na prijatie štát-
neho príslušníka tretej krajiny 
do zamestnania, potvrdením prí-
slušného orgánu štátnej správy, 
školy alebo iného akreditovaného 
zariadenia o prijatí štátneho prís-
lušníka tretej krajiny na štúdium 
alebo odborné vzdelávanie alebo 
iným dokladom ktorý potvrdzuje 
vykonávanie osobitnej činnosti, 
alebo výskumu a vývoja.
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MODRÁ 
KARTA

Jedným z typov prechodných poby-
tov na území Slovenska je v zmysle 
zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov v znení neskorších pred-
pisov aj tzv. „modrá karta“. V zmys-
le tohto zákona umožňuje modrá 
karta štátnemu príslušníkovi tre-
tej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, 
pracovať, vycestovať a opätovne 
vstúpiť na územie Slovenskej re-
publiky počas obdobia, na ktoré 
mu bola vydaná.

Primárne je tento typ pobytu ur-
čený pre štátnych príslušníkov tre-
tích krajín, ktorí by mali na území 
Slovenskej republiky vykonávať 
vysokokvalifikovanú prácu. Pod-
ľa zámerov zákonodarcov by mala 
modrá karta umožniť ľahší vstup 

na pracovný trh Slovenskej repub-
liky. 

Modrú kartu na tento účel môže 
policajný útvar udeliť na obdobie 
maximálne troch rokov. Táto doba 
je určená dĺžkou pracovnoprávne-
ho vzťahu, ktorá je uvedená v pra-
covnej zmluve žiadateľa so zamest-
návateľom na území Slovenskej 
republiky, alebo v prísľube za-
mestnávateľa na prijatie štátneho 
príslušníka tretej krajiny do za-
mestnania, ktoré zodpovedá vyso-
kokvalifikovanému zamestnaniu. 
Zmluva má byť uzavretá, alebo 
prísľub má byť daný minimálne 
na jeden rok. V prípade ak je tr-
vanie pracovného pomeru kratšie 
ako tri roky, vydá policajný orgán 
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modrú kartu na obdobie trvania 
pracovného pomeru predĺžené o tri 
mesiace.

V zmysle platnej legislatívy je vy-
sokokvalifikované zamestnanie 
definované ako zamestnanie, kto-
ré vyžaduje vyššiu odbornú kvali-
fikáciu, ktorá sa preukazuje dokla-
dom o vysokoškolskom vzdelaní. 
Okrem toho musia byť dodržané 
aj nasledujúce podmienky:

• hrubá mesačná mzda musí byť 
dohodnutá najmenej vo výške 
1,5 násobku priemernej hrubej 
mesačnej mzdy v príslušnom 
odvetví v hospodárstve Sloven-
skej republiky za kalendárny rok, 
ktorý predchádza roku v ktorom 
sa žiadosť podáva. Aktuálnu výšku 
priemernej hrubej mesačnej mzdy 
v príslušnom odvetví v hospodár-
stve Slovenskej republiky si môže-
te overiť na stránke štatistického 
úradu Slovenskej republiky,

• vyššia odborná kvalifikácia – do-
kladuje sa vysokoškolským diplo-
mom, alebo rozhodnutím o uznaní 
dokladu o vzdelaní štátneho 
príslušníka tretej krajiny,

• pracovný pomer musí byť uzav-
retý minimálne na dobu jedného 
roka.

V zmysle zákona o službách za-
mestnanosti je zamestnávateľ, kto-
rý má záujem zamestnať štátneho 
príslušníka tretej krajiny na pozí-
ciu, ktorá zodpovedá vysokokvali-
fikovanému zamestnaniu povinný 
miestne príslušnému úradu práce 
oznámiť voľné pracovné miesto. 
Miestna príslušnosť sa určuje pod-
ľa miesta výkonu práce štátneho 
príslušníka tretej krajiny. Toto 
pracovné miesto musí byť ozná-
mené minimálne 30 pracovných 
dní pred podaním žiadosti pre-
chodný pobyt na príslušnom od-
delení cudzineckej polície. V na-
hláške je zamestnávateľ povinný 
vyznačiť, že ide o pracovnú pozí-
ciu, ktorá zodpovedá vysokokva-
lifikovanému zamestnaniu a tiež 
musí uviesť, že má záujem na toto 
miesto prijať štátneho príslušníka 
tretej krajiny.

Žiadosť o vydanie modrej karty 
môže štátny príslušník tretej kra-
jiny podať tak ako je to aj v prípa-
de iných prechodných pobytov 
na zastupiteľskom úrade Sloven-
skej republiky (veľvyslanectve/

Primárne je tento 
typ pobytu určený 
pre štátnych 
príslušníkov tretích 
krajín, ktorí by mali 
na území Slovenskej 
republiky vykonávať 
vysokokvalifikovanú 
prácu.
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konzuláte) v štáte, ktorého je ob-
čanom, alebo ak v tomto štáte nie 
je zastupiteľský úrad Slovenskej 
republiky, tak na zastupiteľskom 
úrade, ktorý teritoriálne pokrýva 
územie štátu, ktorého je občanom. 
V prípade ak sa štátny príslušník 
tretej krajiny legálne zdržiava na 
území Slovenskej republiky, môže 
takúto žiadosť podať aj na policaj-
nom orgáne. Ak je žiadateľ držite-
ľom modrej karty vydanej iným 
členským štátom EÚ, môže táto 
osoba požiadať o udelenie mod-
rej karty na území Slovenskej re-
publiky do 30 dní od vstupu na jej 
územie. Žiadosť o vydanie modrej 
karty musí byť podaná so všetký-
mi náležitosťami, v opačnom prí-
pade nebude prijatá.

K žiadosti je potrebné doložiť:

• vyplnený formulár „Žiadosť 
o udelenie prechodného pobytu“, 
ktorá musí byť vyplnená v sloven-
skom jazyku,

• 2 kusy fotografie tváre, ktoré 
zobrazujú jeho aktuálnu podobu 
s rozmermi 3 x 3,5 cm,

• platný cestovný doklad (k nah-
liadnutiu),

• doklady potvrdzujúce účel poby-
tu:

► pracovná zmluva na pracovnú 
pozíciu, ktorá zodpovedá vyso-
kokvalifikovanému zamestnaniu, 
alebo písomný prísľub zamestná-

vateľa na prijatie štátneho prísluš-
níka tretej krajiny do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu, 
ktorá zodpovedá vysokokvalifiko-
vanému zamestnaniu,

► doklad potvrdzujúci vyššiu 
odbornú kvalifikáciu – vysokoškol-
ský diplom opatrený apostilom 
a úradne preložený do slovenské-
ho jazyka a rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní, ktoré vydalo 
Stredisko na uznávanie dokladov 
o vzdelaní Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky. V prípade ak nejde 
o regulované povolanie, môže 
sa doložiť aj rozhodnutie vysokej 
školy na Slovensku, ktorá uskutoč-
ňuje študijný program v rovnakom, 
alebo príbuznom odbore ako je 
uvedený v doklade o vzdelaní, 
ktorý predkladá žiadateľ o vydanie 
modrej karty.

• doklady potvrdzujúce bezúhon-
nosť:

► bezúhonnosť štátneho prís-
lušníka tretej krajiny sa dokladuje 
výpisom z registra trestov krajiny, 
ktorej je občanom. Zároveň je 
potrebné doložiť aj výpis z registra 
trestov zo štátu, v ktorom sa po-
čas posledných troch rokov tento 
cudzinec zdržiaval viac ako 90 dní 
počas 6 po sebe nasledujúcich 
mesiacov.

► v prípade občanov Ukrajiny 
je potrebné dokladovať aj bezú-
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honnosť na území Krymu, mesta 
Sevastopoľ, Doneckej a Luhanskej 
oblasti. Toto sa dokladuje čest-
ným prehlásením urobeným pred 
príslušným ukrajinským orgánom 
(notár).

Doklad o bezúhonnosti musí byť 
opatrený Apostillom ak štát, ktorý 
tento doklad vydal, je signatárom 
Haagskeho dohovoru o zrušení 
požiadavky vyššieho overovania 
zahraničných verejných listín 
(Haagsky dohovor o Apostille). 
V každej z týchto krajín je určený 
kompetentný orgán, ktorý takéto 
overovanie vykonáva. V prípade ak 
tento štát nie je signatárom tohto 
dohovoru vyžaduje sa vyššie ove-
renie tejto listiny, tzv. konzulárna 
superlegalizácia. Aj tieto doklady 
musia byť preložené do slovenské-
ho jazyka prekladateľom, ktorý je 
zapísaný v zozname znalcov, pre-
kladateľov a tlmočníkov vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slo-
venskej republiky.

• doklady potvrdzujúce zabezpe-
čenie ubytovania: 

• nájomná zmluva na obytný 
priestor a list vlastníctva na prís-
lušnú nehnuteľnosť,

• čestné prehlásenie majiteľa 
(majiteľov) nehnuteľnosti, že 
poskytne cudzincovi ubytovanie 
v nehnuteľnosti, ktorej je majite-
ľom a list vlastníctva na príslušnú 
nehnuteľnosť,

• doklad o vlastníctve nehnuteľ-
nosti určenej na bývanie (ak je jej 
majiteľom cudzinec, ktorý žiada 
o udelenie prechodného pobytu),

• potvrdenie ubytovacieho za-
riadenia o tom, že počas pobytu 
cudzinca na území Slovenskej 
republiky poskytne cudzincovi 
ubytovanie. 

Doklady potvrdzujúce bezúhon-
nosť a ubytovanie nesmú byť ku 
dňu podania žiadosti staršie ako 
90 dní. 

Poplatok za 
podanie žiadosti 
o vydanie modrej 
karty je 166,50 EUR 
(resp. 170 EUR ak 
sa žiadosť podáva 
prostredníctvom 
zastupiteľského 
úradu v zahraničí).

Poplatok za podanie žiadosti o vy-
danie modrej karty je 166,50 EUR 
(resp. 170 EUR ak sa žiadosť po-
dáva prostredníctvom zastupi-
teľského úradu v zahraničí). Poli-
cajný orgán rozhoduje o žiadosti 
o udelenie modrej karty do 30 dní 
odo dňa podania žiadosti. 

MODRÁ KARTA



/161

Po rozhodnutí o prechodného po-
bytu je cudzinec povinný v lehote 
30 dní odo dňa prevzatia dokladu 
o pobyte predložiť policajnému or-
gánu potvrdenie o tom, že netrpí 
chorobou ktorá by ohrozovala ve-
rejné zdravie v Slovenskej republi-
ke. Toto potvrdenie vydávajú špe-
cializované kliniky infektológie 
a cestovnej medicíny.

V prípade ak žiadateľ dokladal 
k žiadosti len prísľub zamestná-
vateľa, je štátny príslušník tretej 
krajiny povinný doložiť do 30 dní 
od prevzatia dokladu o pobyte po-
licajnému orgánu aj kópiu pracov-
nej zmluvy. 

MODRÁ KARTA
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UZNÁVANIE 
DOKLADOV 

O VZDELANÍ

S problematikou uznávania dokla-
dov o vzdelaní sa v poslednej dobe 
stretávame čoraz častejšie. Omno-
ho viac slovenských detí študuje 
v zahraničí a po skončení štúdia, 
alebo jeho časti by chceli praco-
vať, alebo študovať na Slovensku. 
To isté sa týka aj cudzincov, ktorí 
študovali na zahraničnej škole 
a chceli by na Slovensku pokračo-
vať v štúdiu, alebo pracovať. Práve 
toto determinuje rozdelenie posu-
dzovania štúdia (dokladov o vzde-
laní) zo zahraničia. Sú to najmä:

• posúdenie štúdia v zahraničí pre 
zdravotné poisťovne, Sociálnu po-
isťovňu, zamestnávateľov a pod.

• akademické uznávanie dokladov 
o vzdelaní

• profesijné uznávanie dokladov 
o vzdelaní a odborných kvalifikácií.

Posúdenie  štúdia 
v zahraničí pre 
zdravotné poisťovne, 
Sociálnu poisťovňu, 
zamestnávateľov 
a podobne
Posúdenie štúdia v zahraničí pre 
tento účel by sa dalo definovať 
ako preverenie spôsobilosti vzde-
lávacej ustanovizne sídliacej v za-
hraničí, či zahraničné štúdium 
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na vzdelávacej inštitúcii je svojím 
rozsahom a úrovňou postavené na 
úroveň štúdia na strednej alebo na 
vysokej škole v Slovenskej repub-
like alebo či zahraničné štúdium 
na vzdelávacej inštitúcii je svojím 
rozsahom a úrovňou postavené 
na úroveň iného štúdia na stred-
nej alebo na vysokej škole v Slo-
venskej republike. 

V tomto prípade sa rozhodnutie 
o záveroch šetrenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vydáva pre 
potreby iných orgánov a organi-
zácií, takých ako sú úrady práce 
sociálnych vecí a rodiny, Sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, 
zamestnávatelia a iné. Toto roz-
hodnutie zvyčajne slúži ako pod-
klad pre iné rozhodnutie (napr. vo 
veci posúdenia nároku na prída-
vok na dieťa, sirotský dôchodok, 

úhradu poistného, k uplatneniu 
daňového bonusu a pod.) 

S cieľom zníženia administratívnej 
záťaže vydalo Stredisko pre uzná-
vanie dokladov o vzdelaní zoznam 
uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS 
a Švajčiarsku. Tento zoznam je ak-
tualizovaný a prístupný na stránke 
Strediska pre uznávanie dokladov 
o vzdelaní Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu. Na zák-
lade rozhodnutia tohto strediska 
je štúdium na uznaných vysokých 
školách uvedených v tomto zozna-
me považované za rovnocenné 
štúdiu na vysokých školách v Slo-
venskej republike, a preto je pova-
žované za sústavnú prípravu dieťa-
ťa na povolanie.

V prípade ak nie je škola uvedená 
v tomto zozname, prípadne ak die-
ťa študuje na strednej škole, alebo 
inej vzdelávacej ustanovizni, po-
stupuje sa formou podania žiados-
ti o posúdenie štúdia, na základe 
ktorej Ministerstvo vydáva o rov-
nocennosti štúdia v zahraničí 
z hľadiska sústavnej prípravy na 
budúce povolanie.

Akademické uznávanie 
dokladov o vzdelaní
Akademické uznávanie, alebo  
uznávanie na účely pokračova-
nia v štúdiu znamená uznávanie 
stupňa dosiahnutého vzdelania 

S cieľom zníženia 
administratívnej 
záťaže vydalo 
Stredisko pre 
uznávanie dokladov 
o vzdelaní zoznam 
uznaných vysokých 
škôl v EÚ, EHS 
a Švajčiarsku.

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
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za účelom pokračovania v ďalšom 
stupni vzdelávania. Samotný pro-
ces uznávanie dokladov o vzdelaní 
za účelom pokračovania v štúdiu 
sa delí z hľadiska stupňa dosiah-
nutého vzdelania a podľa toho či 
má Slovenská republika so štá-
tom, ktorého doklad o vzdelaní sa 
posudzuje, uzatvorenú bilaterál-
nu dohodu.

Podľa stupňa dosiahnutého vzde-
lania rozoznávame uznávanie 
štúdia na základných alebo stred-
ných školách, ktoré sa vykoná-
va podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

V prípade ak dieťa študuje v za-
hraničí počas jeho povinnej škol-
skej dochádzky, rozhoduje o uzna-
ní tohto štúdia riaditeľ kmeňovej 
školy na Slovensku. Na základe 
žiadosti žiaka, alebo jeho zákon-
ného zástupcu sa budú konať ko-
misionálne skúšky, ktorých ob-
sah a rozsah sa určí riaditeľom. 
Rovnako budú vykonané komisi-
onálne skúšky u žiaka, ktorý o ich 
vykonanie nepožiadal. Po vykona-
ní komisionálnych skúšok sa roz-
hoduje, do ktorého ročníka bude 
žiak zaradený. 

V prípade ak boli výsledky štúdia 
klasifikované, Stredisko na uzná-

vanie dokladov o vzdelaní ich pre-
vádza do Slovenskej klasifikačnej 
stupnice. 

Uznávanie ukončeného vzdelania 
na základných alebo stredných 
školách na účel pokračovania 
v štúdiu na strednej alebo vyso-
kej škole v Slovenskej republike 
(nostrifikácia) sa robí na okres-
nom úrade v sídle kraja. 

Prílohou žiadosti sú najmä:

• kópia dokladu totožnosti,

• osvedčená kópia dokladu 
o ukončenom vzdelaní,

• výpis o absolvovaných predme-
toch a vykonaných skúškach,

• potvrdenie uznanej strednej 
školy o rozsahu praktického vyu-
čovania, ak ide o stredné odborné 
vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie,

• overenie pravosti podpisov a od-
tlačku pečiatky školy na doklade 
o ukončenom vzdelaní orgánom 
štátu pôvodu príslušným na jeho 
overenie, ak medzinárodná zmlu-
va neustanovuje inak,

• doklad o zaplatení správneho 
poplatku.

Konanie sa začína dňom doruče-
nia žiadosti na miestne príslušný 
okresný úrad v sídle kraja. Okres-
ný úrad posudzuje, či je žiadosť 

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
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kompletná, a v prípade ak bola 
doručená kompletná žiadosť roz-
hoduje do 2 mesiacov o uznaní, 
resp. neuznaní vzdelania, prípad-
ne o vykonaní rozdielovej skúšky. 

O uznaní časti štúdia na vysokých 
školách sa zvyčajne postupuje 
podľa interných predpisov vyso-
kej školy, kde žiadateľ predkladá 
výsledky svojho vzdelávania zo 
zahraničia. 

Uznanie ukončeného vzdelania 
na vysokých školách v inom člen-
skom štáte, alebo treťom štáte na 
účely pokračovania v štúdiu roz-
hoduje: 

• uznaná vysoká škola v Sloven-
skej republike, ktorá uskutočňuje 
študijné programy v rovnakých 
študijných odboroch alebo v prí-
buzných študijných odboroch, ako 
sú uvedené na doklade o vzdelaní, 
alebo

• Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo 
školstva“), ak v Slovenskej re-
publike nie je vysoká škola, ktorá 
uskutočňuje študijné programy 
v rovnakých študijných odboroch 
alebo v príbuzných študijných 
odboroch, ako sú uvedené na 
doklade o vzdelaní,

• Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky, ak ide o doklad o vzde-

laní vydaný vojenskou vysokou 
školou, alebo

• Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, ak ide o doklad o vzde-
laní vydaný policajnou vysokou 
školou.

O uznaní časti 
štúdia na vysokých 
školách sa zvyčajne 
postupuje podľa 
interných predpisov 
vysokej školy, kde 
žiadateľ predkladá 
výsledky svojho 
vzdelávania zo 
zahraničia.

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ

Konanie sa rovnako začína dňom 
doručenia kompletnej žiadosti vy-
sokej škole, resp. príslušnému mi-
nisterstvu. Do dvoch mesiacov od 
doručenia kompletnej žiadosti prí-
slušná vysoká škola, alebo minis-
terstvo rozhodnú o uznaní, alebo 
zamietnutí žiadosti alebo bude žia-
dateľovi udelená rozdielová skúška. 

V prípade ak má Slovenská re-
publika s členským štátom, alebo 
tretím štátom uzatvorenú medzi-
národnú zmluvu o vzájomnom 
uznávaní rovnocennosti dokladov 
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o vzdelaní, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná v tom prípade sa 
doklad o základnom, stredoškol-
skom alebo vysokoškolskom vzde-
laní uznáva automaticky. Medzi 
tieto štáty patrí aj Ukrajina. V prí-
pade automatického uznávania 
dokladov je procedúra omnoho 
jednoduchšia a zrýchlená. 

Profesijné uznávanie 
dokladov o vzdelaní 
a odborných kvalifikácií
Profesijné uznávanie dokladov 
o vzdelaní je uznávanie vzdela-
nia za účelom výkonu povolania. 
V praxi existujú neregulované a re-
gulované povolania. 

Neregulované povolania sú povo-
lanie, pre ktorých výkon neexistu-
je kvalifikačná požiadavka, alebo 
sú tieto požiadavky príliš všeobec-
né a z tohto dôvodu nie je možné 
porovnať dosiahnuté zahraničné 
vzdelanie s kvalifikačnými požia-
davkami v Slovenskej republike. 
To je dôvod, pre ktorý nie je uzná-
vanie potrebné. V tomto prípade sa 
pri uznávaní dokladov o vzdelaní 
postupuje tak ako pri akademic-
kom uznávaní dokladov o vzdela-
ní. 

Regulované povolanie je povola-
nie, odborná činnosť, alebo skupi-
na odborných činností na výkon, 
ktorých sa požaduje splnenie urči-

tých kvalifikačných predpokladov 
ustanovených osobitnými predpis-
mi, okrem všeobecného kvalifikač-
ného predpokladu, ktorým je stu-
peň dosiahnutého vzdelania. Ide 
najmä o posúdenie štúdia v soci-
álnych, ekonomických a právnych 
vedách. Týka sa to aj uznávania 
vzdelanie na výkon zdravotníc-
kych povolaní. Táto problematika 
je však taká rozsiahla a zložitá, že 
by mohla byť témou osobitného 
článku.
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ŠTÁTNE 
OBČIANSTVO 

SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Otázky štátneho občianstva Slo-
venskej republiky upravuje zákon 
NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom 
občianstve Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o štátnom občianstve“). 
Tento zákon určuje spôsoby na-
dobudnutia štátneho občianstva, 
podmienky na udelenie štátne-
ho občianstva, okruh osôb, ktoré 
môžu žiadať o štátne občianstvo 
Slovenskej republiky a podmien-
ky, ktoré musí štátny občan tretej 
krajiny bezpodmienečne splniť, 
aby mohol nadobudnúť štátne ob-
čianstvo Slovenskej republiky. 

V zmysle ustanovení tohto zákona 
môže byť občianstvo Slovenskej 
republiky nadobudnuté nasledov-
nými spôsobmi: 

• určením štátneho občianstva 
Slovenskej republiky,

• voľbou štátneho občianstva,

• narodením,

• osvojením,

• udelením.

Zákon taktiež určuje aj spôsob ur-
čenia, resp. voľby štátneho občian-
stva pre maloletých. 

28/
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Podľa vyššie uvedeného zákona 
môže byť štátne občianstvo Slo-
venskej republiky udelené žiada-
teľovi, ktorý nie je štátnym obča-
nom Slovenskej republiky a splnil 
nasledujúce podmienky:

• má nepretržitý trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky 
aspoň osem rokov bezprostredne 
predchádzajúcich podaniu žiadosti 
o udelenie štátneho občianstva 
Slovenskej republiky, 

• je bezúhonný; za bezúhonného 
sa na účely tohto zákona nepova-
žuje ten, 

► kto bol právoplatne odsúde-
ný za úmyselný trestný čin a od 
zahladenia odsúdenia neuplynulo 
päť rokov, 

► koho trestné stíhanie za úmy-
selný trestný čin bolo právoplatne 
podmienečne zastavené a od uply-
nutia skúšobnej doby neuplynulo 
päť rokov, 

► koho trestné stíhanie za úmy-
selný trestný čin bolo zastavené 
rozhodnutím súdu o schválení 
zmieru alebo rozhodnutím pro-
kurátora o schválení zmieru a od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia 
neuplynulo päť rokov, 

• ktorému nebol súdom uložený 
trest vyhostenia,

• proti ktorému nie je vedené 
trestné stíhanie, 

• proti ktorému nie je vedené 
vydávacie konanie ani konanie 
o vykonaní európskeho zatýkacie-
ho rozkazu, 

• proti ktorému nie je vedené ko-
nanie o administratívnom vyhos-
tení, 

• proti ktorému nie je vedené ko-
nanie o odňatie azylu a 

• preukázal ovládanie slovenského 
jazyka slovom aj písmom a vše-
obecných znalostí o Slovenskej 
republike. Povinnosť preukázať 
ovládanie štátneho jazyka neplatí 
pre žiadateľa, ktorý je osobou, kto-
rá sa významne zaslúžila o prínos 
pre Slovenskú republiku v oblasti 
ekonomickej, vedeckej, technickej, 
kultúrnej, sociálnej alebo športo-
vej alebo je to z iného dôvodu v 
záujme Slovenskej republiky, alebo 
z iných dôvodov špecifikovaných 
zákonom, 

• plní si povinnosti vyplývajúce 
z ustanovení právnych predpisov 
upravujúcich pobyt cudzincov na 
území Slovenskej republiky, verej-
né zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie, starobné dôchodkové 
sporenie, dane, odvody, poplatky, 
zamestnávanie cudzincov a ďalšie 
povinnosti vyplývajúce pre cudzin-
cov z právneho poriadku Sloven-
skej republiky.

V zákone o štátnom občianstve sú 
vymenované určité skutočnosti, 
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ktoré umožňujú získanie štátne-
ho občianstva aj bez podmienky 
nepretržitého trvalého pobytu na 
území Slovenskej republiky v tr-
vaní 8 rokov. Žiadateľovi, ktorý má 
na území Slovenskej republiky po-
byt možno udeliť pobyt, ak:

• uzavrel manželstvo so štátnym 
občanom Slovenskej republiky, 
toto manželstvo trvá a žije v tomto 
manželstve v spoločnej domácnos-
ti na území Slovenskej republiky 
najmenej počas päť rokov bez-
prostredne predchádzajúcich po-
daniu žiadosti o udelenie štátneho 
občianstva Slovenskej republiky, 

• ide o osobu, ktorá sa významne 
zaslúžila o prínos pre Slovenskú 
republiku v oblasti ekonomickej, 
vedeckej, technickej, kultúrnej, so-
ciálnej alebo športovej, alebo je to 
z iného dôvodu v záujme Sloven-
skej republiky, 

• má na území Slovenskej republi-
ky nepretržitý trvalý pobyt najme-
nej tri roky pred dosiahnutím 18 
rokov veku, 

• je maloletým dieťaťom, ktorého 
zákonným zástupcom alebo po-
ručníkom je štátny občan Sloven-
skej republiky alebo právnická 
osoba určená súdom Slovenskej 
republiky, a má nepretržitý pobyt 
na území Slovenskej republiky 
najmenej dva roky bezprostredne 
predchádzajúce podaniu žiadosti 
o udelenie štátneho občianstva 

V zákone o štátnom 
občianstve sú 
vymenované určité 
skutočnosti, ktoré 
umožňujú získanie 
štátneho občianstva 
aj bez podmienky 
nepretržitého 
trvalého pobytu na 
území Slovenskej 
republiky v trvaní 
8 rokov.

Slovenskej republiky; dĺžka pobytu 
sa nevzťahuje na maloleté deti do 
dvoch rokov, 

• je azylantom aspoň štyri roky 
bezprostredne predchádzajú-
ce podaniu žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, 

• sa narodil na území Slovenskej 
republiky a má tu trvalý pobyt 
najmenej tri roky bezprostredne 
predchádzajúce podaniu žiadosti 
o udelenie štátneho občianstva 
Slovenskej republiky, 

• má na území Slovenskej republi-
ky nepretržitý pobyt najmenej de-
sať rokov a v čase podania žiadosti 
o udelenie štátneho občianstva 
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Slovenskej republiky mu už bolo 
udelené povolenie na trvalý pobyt,

• je bez štátnej príslušnosti a má 
na území Slovenskej republiky 
nepretržitý pobyt najmenej tri 
roky bezprostredne predchádza-
júce podaniu žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej 
republiky,

• bol prepustený zo štátneho zväz-
ku Slovenskej republiky podľa §9 
a má na území Slovenskej republi-
ky nepretržitý pobyt najmenej dva 
roky bezprostredne predchádza-
júce podaniu žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, 

• jeden z jeho rodičov bol v čase 
jeho narodenia československým 
štátnym občanom a druhý cudzin-
com a podľa §1 ods. 2 zákona č. 

194/1949 Zb. o nadobúdaní a strá-
caní československého štátneho 
občianstva rodič – československý 
štátny občan nepožiadal o vyslo-
venie súhlasu krajský národný 
výbor s nadobudnutím českoslo-
venského štátneho občianstva 
a má na území Slovenskej republi-
ky nepretržitý pobyt najmenej dva 
roky bezprostredne predchádza-
júce podaniu žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej 
republiky. 

Výnimka môže byť udelená aj žia-
dateľovi, ktorému bolo vydané 
osvedčenie preukazujúce postave-
nie Slováka žijúceho v zahraničí. 
Tomuto žiadateľovi možno udeliť 
štátne občianstvo, ak má nepre-
tržitý pobyt na území Slovenskej 
republiky najmenej tri roky, ktoré 
bezprostredne predchádzajú po-
daniu žiadosti o udelenie štátneho 
občianstva Slovenskej republiky. 
Ďalšie výnimky sú určené pre 
osoby, ktoré z rôznych dôvodov 
stratili československé, alebo slo-
venské štátne občianstvo.

Žiadosť o udelenie štátneho občian-
stva Slovenskej republiky sa po-
dáva na obvodnom úrade v sídle 
kraja, odbore všeobecnej správy 
podľa miesta pobytu alebo posled-
ného pobytu na území SR. Žiadosť 
o udelenie štátneho občianstva sa 
podáva osobne. Žiadosť môže byť 
podaná aj na diplomatickej misii, 

Na udelenie 
štátneho 
občianstva 
Slovenskej 
republiky nie je 
právny nárok, 
a to ani po 
splnení zákonom 
stanovených 
podmienok.
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alebo na konzulárnom úrade Slo-
venskej republiky. 

Konanie o udelení štátneho občian-
stva vedie a o žiadosti rozhoduje 
Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Ministerstvo vnútra 
posudzuje žiadosť a predkladá ju 
na rozhodnutie ministrovi vnútra 
Slovenskej republiky, ktorý o nej 
rozhoduje v súlade s podmienka-
mi uvedenými v tomto zákone. Na 
udelenie štátneho občianstva Slo-
venskej republiky nie je právny 
nárok, a to ani po splnení zákonom 
stanovených podmienok. 

Písomná žiadosť o udelenie štátne-
ho občianstva SR má obsahovať:

• meno, priezvisko, rodné priezvis-
ko, rodné číslo, ak ho má pride-
lené, dátum a miesto narodenia 
žiadateľa, 

• adresu trvalého pobytu žiadateľa,

• dôvody žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej 
republiky,

• dátum a podpis žiadateľa.

K žiadosti je potrebné predložiť 
ešte ďalšie doklady, ako napríklad: 
stručný životopis, doklad totožnos-
ti, rodný list, doklad o osobnom 
stave, doklad o pobyte na území 
Slovenskej republiky, doklad 
o bezúhonnosti nie je starší ako 
šesť mesiacov, a iné doklady pres-

ne vymenované v zákone o štát-
nom občianstve.

Ovládanie slovenského jazyka sa 
overuje pohovorom, v ktorom sa 
kladú žiadateľovi otázky týkajúce 
sa jeho osoby a jemu blízkych osôb 
a otázky všeobecného charakteru, 
najmä z histórie, geografie a spo-
ločensko-politického vývoja Slo-
venskej republiky. Pokračuje sa 
hlasným prečítaním náhodne vy-
braného článku z tlače v sloven-
skom jazyku obsahujúceho aspoň 
500 slov, ktorý sa žiadateľovi odo-
vzdá bezprostredne predtým, než 
ho prečíta. Potom musí žiadateľ 
v priebehu 30 minút napísať ob-
sah článku, ktorý prečítal.

Ovládanie jazyka sa overuje troj-
člennou komisiou vymenovanou 
prednostom obvodného úradu 
v sídle kraja, veľvyslanec, alebo 
konzul. O priebehu a výsledku ove-
rovania sa vyhotovuje zápisnica, 
ktorú podpisujú všetci členovia 
komisie a žiadateľ.

Ministerstvo o žiadosti rozhodne 
najneskôr do 24 mesiacov od jej do-
ručenia Ministerstvu vnútra Slo-
venskej republiky.
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A4 MÁ  
UPRATANÉ/

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA O IMPULZOCH 
A ZMENÁCH, KTORÉ VIEDLI K EFEK-

TÍVNEJŠIEMU CHODU NEZÁVISLÉHO 
KULTÚRNEHO CENTRA

Tento článok je prípadovou štúdiou 
kultúrneho centra, ktoré vzniklo 
občianskou iniciatívou a už štr-
násty rok pôsobí na slovenskej 
kultúrnej scéne. Za tú dobu stihlo 
narásť, dvakrát sa presťahovať, 
zorganizovať a hosťovať takmer 
4 000 kultúrnych podujatí, vysielať 
slovenských umelcov do zahrani-
čia, hosťovať festivaly a umelecké 
rezidencie. Za posledné dva roky 
ho navštívilo viac než 22 tisíc di-
vákov, 800 umelcov, mnohí orga-
nizátori zahraničných festivalov 
či sám prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska. A4-ka zaži-
la potopu, dlhy, vlámanie, nepria-
zeň susedov, ale aj cez to všetko 
je dnes v pozore a na nohách a to 
možno viac ako kedykoľvek pred-
tým.

A4 – priestor súčasnej kultúry je 
nezávislé, nekomerčné kultúrne 

centrum so sídlom v Bratislave, 
ktoré sa zameriava na prezentáciu, 
tvorbu a vzdelávanie v aktuálnych 
prejavoch divadla, tanca, hudby, 
filmu, súčasnej vizuálnej kultúry 
a umenia nových médií. Na scéne 
pôsobí od roku 2003 vďaka inicia-
tíve viacerých kultúrnych organi-
zácií a občanov, ktorí pociťovali 
absenciu priestoru otvoreného ide-
ám novej, experimentálnej, okrajo-
vej, ale hlavne kvalitnej umeleckej 
tvorby. 

Keď sa povie nezávislá kultúra 
alebo nezávislé kultúrne centrum, 
veľa ľudí nevie, čo si má pod tým-
to pojmom predstaviť. Je to niečo 
divné? Nejaký underground ale-
bo čo? A veď žiadajú granty, žijú 
predsa z verejných zdrojov… Tak 
ako sú teda nezávislí? Pokiaľ sa 
jedná o činnosť A4 a jej spojenie 
s pojmom nezávislé kultúrne cen-
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trum, znamená to, že centrum 
vzniklo iniciatívou občanov tzv. 
z dola a nie je zriaďované štátom 
ani samosprávou. Nemá zaruče-
ný rozpočet a nie je žiadnym šta-
tútom dané, že má existovať a že 
jeho existencia je pre túto spoloč-
nosť dôležitá. Nie je však takýmto 
niečím ani obmedzované. Je fle-
xibilnejšie, slobodné, pozerá sa 
na aktuálnu potrebu spoločnosti 
a nepodriaďuje sa ideológiám. 
A4-ka vznikla z potreby občanov 
vytvoriť v Bratislave centrum na 
voľnú prezentáciu a tvorbu súčas-
ného umenia, ktoré v roku 2003 
v hlavnom meste viac-menej ab-
sentovalo. 

Momentálne je situácia iná a kul-
túrne centrá rastú ako huby po 

A4-ka vznikla 
z potreby občanov 
vytvoriť v Bratislave 
centrum na voľnú 
prezentáciu 
a tvorbu súčasného 
umenia, ktoré 
v roku 2003 
v hlavnom meste 
viac-menej 
absentovalo.
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daždi. Za posledných 10 rokov je 
to trend pozorovateľný nielen na 
Slovensku, ale aj v celej Európe. 
Nakoľko manažment a financova-
nie takýchto iniciatív je náročný, 
častým javom sú problémy, nee-
fektivita, kríza či priam zánik. 

A4 je na scéne už 13 rokov a preš-
la si rôznymi fázami vývoja. Rast, 
stabilizácia, stagnácia, kríza a toto 
niekoľkokrát dookola. Obdobie po-
sledných dvoch rokov v A4 mám 
odžité na vlastnej koži a považu-
jem za zaujímavé pozrieť sa naň 
práve cez model životného cyklu 
neziskovej organizácie. 

Tento model hovorí, okrem iné-
ho, aj o tom, že je prirodzené, keď 
organizácia rastie, napreduje, za-
žíva krízy, pády a že to nemusí 
nutne znamenať jej koniec. Práve 
naopak, pokiaľ sa z toho vie poučiť. 

A4 ako organizácia vznikla okolo 
malej skupiny ľudí s veľmi silnou 
myšlienkou a poslaním. Spočiat-
ku to bola dobrovoľnícka inicia-
tíva, avšak narástla do rozmerov, 
kedy jej bolo potrebné vytvoriť 
štruktútu. Asociácia združení pre 
súčasnú kultúru, ktorá centrum 
zastrešuje vznikla spojením šty-
roch občianskych združení. Kaž-
dé z týchto združení sa venovalo 
inému žánru. Z tohto spojenia 
vznikla aj skratka A4. Divadlo, 
tanec, hudba a nové médiá. Zub 
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času obrúsil skladbu organizácie 
a v asociácii zostali len dva sub-
jekty. A4 teda momentálne tvoria 
dve občianske združenia.

Keď som v roku 2014 prišla do 
A4, viedli ju jej zakladatelia Ľubo 
Burgr - skladateľ, hudobník, herec, 
režisér, riaditeľ autorského diva-
delného súboru SkRAT a Slávo 
Krekovič – hudobník, muzikológ, 
vysokoškolský pedagóg a projek-
tový manažér. Po viac než desia-
tich rokov vedenia boli okrem 
prirodzených lídrov aj úspešnými 
kultúrnymi manažérmi a aktér-
mi na poli nezávislej kultúry. Ve-
denie centra však prináša mnohé 
úskalia spojené s tým, že po čase 
robíte všetko ostatné, len nie ume-
leckú činnosť. Účtovníctvo, pro-
jektový manažment, opravujete 
WC či zatekajúcu strechu. Myslím, 
že toto bolo cítiť aj u nás. Potreba 
zakladateľov A4 venovať sa opäť 
najmä umeleckej činnosti bola im-
pulzom pre ďalší rozvoj organizá-
cie.  

V januári 2015, ktorý v tomto zmys-
le považujem za prelomový, bola u 
nás situácia nasledovná. 

Štruktúrovanie a deľba práce boli 
pomerne jednoducho nastavené. 
Jednotlivé oblasti ako produkcia, 
marketing či manažment kaviar-
ne zamestnávali zväčša jedného 
človeka, ktorý pracoval viac-me-

nej samostatne. Na počet akcií, 
ktoré A4 ročne vyprodukuje to 
bolo extrémne málo ľudí. Každý 
z nich mal, okrem iného, aj iné 
funkcie a úlohy, často vôbec nesú-
visiace s ich prvotným či profesi-
onálnym zameraním. Chýbali ná-
plne práce, čo často komplikovalo 
pracovný proces. Okrem inter-
ných organizačných problémov 
sme sa potýkali aj s probléma-
mi iného charakteru ako: nízka 
návštevnosť, odrastené pôvodné 
publikum a neschopnosť vytvoriť 
nové, nedostatočne komunikova-
ná zmena priestoru, narastajúca 
konkurencia, problémy finančné-
ho charakteru (cashflow), slabá 
propagácia a publicita činnosti, 
neefektívne fungujúca kaviareň, 
ktorá si priam pýtala stať sa adek-
vátnym nástrojom na vytváranie 
príjmu. Toto všetko a viac viselo 
vo vzduchu. Organizácia stagno-
vala. Prevádzka fungovala, avšak 
točila sa v istom bludnom kruhu. 
Napísať projekty, čakať na výsled-
ky, potešiť sa z úspechov, sklamať 
sa z nevydarených žiadostí, tvor-
ba programu, slabá návštevnosť… 
Každoročný kolotoč.

O problémoch a istom „auto-pilot“ 
móde sa vedelo. Vedenie si uve-
domovalo, že stav nie je ideálny 
a organizácia potrebuje nakopnúť. 
Nebyť ich záujmu, nič by sa nepo-
hlo. Pomohla nám aj možnosť pri-
hlásiť sa do vzdelávacieho a kon-
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zultačného programu Escalator, 
ktorý je šitý na mieru pre kultúr-
ne organizácie. Nastal bod, kedy 
sme sa všetci stretli a zorganizo-
vali akýsi vnútorný „audit“. Ten 
poukázal na slabé stránky našej 
organizácie. Vytýčili sme si ciele 
a oblasti, ktoré sme potrebovali 
zlepšiť. Tento postup znie stručne 
a jasne, avšak samotný proces ne-
bol až taký samozrejmý. Neudialo 
sa to zo dňa na deň a ani veci sa 
nezačali meniť sami od seba. Stálo 
nás to množstvo stretnutí, porád 
a úsilia držať sa nových cieľov. 

Po niekoľkých mesiacoch prišiel 
od vedenia návrh na zmenu or-
ganizačnej štruktúry. Bola som 
oslovená s ponukou stať sa mana-
žérkou centra a viesť chod organi-
zácie. Takáto výzva sa neodmieta, 
najmä ak ste večne zvedavý člo-
vek. Slávo Krekovič a Ľubo Bur-
gr si zobrali na starosť program 
a umelecké vedenie organizácie. 

Štruktúru organizácie sme teda 
diverzifikovali, mne pripadla zod-
povednosť za oblasti ako PR a mar-
keting, produkciu, projekty, kavia-
reň a administratívu, umeleckému 
vedeniu podliehal program a jed-
notlivé dramaturgické sekcie. Ten-
to spôsob fungovania otvoril 
množstvo otázok a poukázal na 
nefunkčnosť pôvodných procesov 
či rozdelenia kompetencií na jed-
notlivých pozíciách. A tak sme za-
čali upratovať. 

Tento proces trval asi rok a pol 
a pozostával z enormného množ-
stva zmien. Začali sme  budovaním 
vnútornej organizačnej kultúry 
počnúc reorganizáciou kancelárie 
cez tvorbu náplní práce, pracov-
ných manuálov, nastavovania pra-
vidiel, zefektívnenia zdĺhavých 
porád či tímbildingu. Zrealizova-
li sme krátky prieskum diváckej 
základne, zaviedli nové formy 
marketingu a so snahou vytvoriť 
širšie publikum (možno aj to od-
rastené) sme začali organizovať 
podujatia pre deti a vzdelávacie 
podujatia pre školy. Pre divákov, 
ktorí stále nevedeli, kde sídlime 
sme pomocou všetkých komuni-
kačných kanálov upozornili našu 
novú adresu (Karpatská 2, budo-
va YMCA). Pokračovali sme s dôra-
zom na kvalitný program a vďaka 
úspešnosti veľkého zahraničného 
projektu sa nám podarilo prilá-
kať do A4 mená, ktoré by sme za 

Pomohla nám aj 
možnosť prihlásiť 
sa do vzdelávacieho 
a konzultačného 
programu Escalator, 
ktorý je šitý na 
mieru pre kultúrne 
organizácie.

A4 MÁ UPRATANÉ/



/179

normálnych okolností nevedeli 
zaplatiť. Čo sa týka reklamy a pro-
pagácie, vyjednali sme niekoľ-
ko výhodných spoluprác so súk-
romnými firmami a po prvý raz 
v histórii organizácie používame 
na reklamu aj zaujímavé outdo-
orové plochy. V decembri uzrel 
svetlo sveta náš nový vizuálny 
koncept, komunikácia je jasnej-
šia, zrozumiteľnejšia a verím, že 
aj mierne nadčasová. V kaviarni 
sme zaviedli nový pokladničný 
systém, nové pravidlá odmeňo-
vania a lepšiu kontrolu efektivity 
nakladania s tovarom.

Zmeny, ktoré sa 
nám podarilo 
za posledné dva 
roky urobiť boli 
veľmi osviežujúce, 
je ich cítiť na 
všetkých úrovniach 
a postupne 
prichádzajú 
pozitívne ohlasy aj 
z vonku.

V priebehu posledných dvoch ro-
koch sa tých zmien udialo mnoho 
a zúčastnilo sa ich množstvo ľudí, 
z ktorých každý priniesol do tímu 

kus svojich nápadov a energie. Je 
február 2017 a mám pocit, že už 
sa nebrodíme v tom ťažkom vzdu-
chu. Zmeny, ktoré sa nám poda-
rilo za posledné dva roky urobiť  
boli veľmi osviežujúce, je ich cítiť 
na všetkých úrovniach a postup-
ne prichádzajú pozitívne ohlasy 
aj z vonku. Je tu príjemne, ako keď 
si v sobotu doma upracete. Mám 
pocit, že A4-ka sa úspešne presu-
nula z bodu stagnácie do bodu sta-
bilizácie. Čo bude nasledovať je, 
pevne verím, ďalší rozvoj organi-
zácie a rast vďaka krokom, akými 
sú strategické plánovanie, tvorba 
rezerv, príprava marketingovej 
stratégie a podobne. Toto všetko 
vnímam ako kroky, na ktoré sa 
teším, najmä z dôvodu, že v A4 je 
momentálne skvelý tím ľudí, na 
ktorých sa dá spoľahnúť a ktorí aj 
po trinástich rokoch stále veria 
jej pôvodnej myšlienke.
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ANTÉNA / SIEŤ 
NEZÁVISLÝCH 
KULTÚRNYCH 

CENTIER

Anténa je sieť nezávislých kul-
túrnych centier Slovenska, kto-
rá združuje pätnásť kultúrnych 
centier z desiatich slovenských 
miest/dedín, ktoré vyvíjajú svoje 
aktivity na poli kultúry a kreatív-
neho priemyslu, väčšinou celoroč-
ne. Táto sieť vznikla v roku 2008 
za účelom spoločnej komunikácie, 
zdieľania know-how a informácií, 
ale najmä spoločného vystupo-
vania smerom k verejnosti a poli-
tickým predstaviteľom. Odvtedy 
členské kultúrne centrá siete pre-
šli viacerými zmenami, pribudlo 
a vzniklo niekoľko nových zau-
jímavých priestorov pre kultúru 
a Anténa samotná uskutočnila dva 
vlastné projekty – mapu nezávis-
lých kultúrnych centier a work-
shopy svetelného dizajnu pre tech-
nikov. 

Nezávislé kultúrne centrá na Slo-
vensku začali vznikať najmä po 
roku 2000. Ich charakter a aktivi-
ty v rôznych regiónoch a mestách 
nemajú ani zďaleka homogénny 
charakter. Každé kultúrne cen-
trum sa profiluje iným smerom, 
spája ich však jeden dôležitý pr-
vok – vznikli z iniciatívy profe-
sionálov a nadšencov pre kultúru 
a umenie, ktorí vnímali vo svojich 
mestách deficit priestorov, ktoré 
by prezentovali súčasné ume-
nie a v ktorých by občania mesta 
mohli príjemne tráviť čas. 

V tomto bode je dôležité definovať 
pojem „nezávislé“ kultúrne cen-
trum. Stále častejšie pri rôznych 
debatách vyvstáva otázka, čo ten-
to pojem v skutočnosti znamená. 
Mnohí sa domnievajú, že nezá-
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vislé je len to centrum, ktoré si na 
svoju prevádzku zarobí z vlast-
ných prostriedkov, prípadne spon-
zorských príspevkov. Podľa tejto 
teórie, nemôže byť centrum sku-
točne nezávislé, ak poberá granty 
a dotácie z medzinárodných, ná-
rodných či mestských dotačných 
systémov. 

Z praxe slovenských nezávislých 
kultúrnych centier rozumieme 
pod pojmom „nezávislé“ to cen-
trum, ktoré nie je zriadené verej-
noprávnou inštitúciou, napríklad 
mestom. Na prevádzku centra nie 
sú vyčlenené prostriedky z verej-
ného rozpočtu a centrum má slo-
bodu, čo sa týka dramaturgie, ma-
nažmentu prevádzky, plánovania, 
fungovania a dlhodobej straté-
gie. Financovanie väčšiny centier 
je viaczdrojové, pričom viac ako 

50 % rozpočtu tvoria vlastné zdro-
je a sponzorské príspevky. Toto 
však nemusí byť pravidlom pre 
malé centrá, ktoré nemajú dennú 
prevádzku a vlastnú podnikateľ-
skú činnosť (kaviareň/bar, predaj 
produktov).

Členovia siete Anténa sa od seba 
líšia primárne veľkosťou, zamera-
ním a dramaturgiou. Pre lepší pre-
hľad sme sa rozhodli centrá roz-
deliť do niekoľkých skupín. V sieti 
sa nachádza šesť takzvaných veľ-
kých kultúrnych centier: Stanica 
(Žilina), KC Dunaj (Bratislava), 
A4 (Bratislava), Záhrada (Banská 
Bystrica), Tabačka Kulturfabrik 
(Košice), Klub Lúč (Trenčín), ktoré 
majú zväčša multižánrovú dra-
maturgiu s každodenným progra-
mom – koncerty, divadlo, galériu, 
diskusie a komunitné aktivity. 
Tieto kultúrne centrá majú vlast-
nú podnikateľskú činnosť, pre-
vádzkujú bar/kaviareň, s dennou 
prevádzkou.  Samostatnú kategó-
riu tvoria divadlá: Divadlo z Pasá-
že (Banská Bystrica), Divadlo na 
Peróne (Košice). Nemajú vlastný 
priestor na prezentáciu svojich 
divadelných hier, s ktorými väč-
šinou cestujú po rôznych kultúr-
nych centrách a priestoroch na 
Slovensku a v zahraničí. Ďalšou 
kategóriou sú rezidenčné centrá: 
Nástupište 1 – 12 (Trnava), Ban-
ská ST A NICA (Banská Štiavnica), 
Divadlo Pôtoň (Bátovce), Periférne 

Z praxe slovenských 
nezávislých 
kultúrnych centier 
rozumieme pod 
pojmom nezávislé 
to centrum, ktoré 
nie je zriadené 
verejnoprávnou 
inštitúciou, 
napríklad mestom.
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centrá (Dúbravica), ktoré sa zame-
riavajú primárne na rezidencie 
týkajúce sa výtvarného umenia. 
Majú vlastný priestor, ktorý však 
využívajú na tvorbu a prezentá-
ciu umelcov, ktorí u nich po urči-
tú dobu vytvárajú svoje umelec-
ké diela. Členom siete je aj jedno 
špecifické sezónne centrum: Hi-
depark (Nitra), ktoré sa venuje 
primárne hudobnému programu 
a komunitným aktivitám v letnej 
sezóne. Do Antény bolo prijaté aj 
občianske združenie Publikum, 
tzv. rozvíjajúce sa centrum, ktoré 
pracuje na vybudovaní multižán-
rového centra Malý Berlín (Tr-
nava). Sieť má aj spiaceho člena, 
Projekt Bunka (Nitra), ktoré sa ve-
novalo architektúre a výtvarné-
mu umeniu. Najťažšie sa spomedzi 
členov siete Anténa kategorizuje 
Divadlo Pôtoň (Bátovce), ktoré je 
jednak multižánrové, má vlastný 
priestor, nemá však každodenný 
program ani vlastnú podnika-
teľskú činnosť. Zároveň sa  jeho 
zakladatelia sústreďujú na vlast-
nú divadelnú tvorbu. Veľkú časť 
ročného programu však tvoria re-
zidencie slovenských a zahranič-
ných umelcov.

Veľkým špecifikom slovenských 
kultúrnych centier (ale nie je tomu 
inak ani v zahraničí), sú priesto-
ry, v ktorých fungujú – väčšinou 
opustené verejné priestranstvá 
ako železničné stanice, divadlá, 

podchody či poľnohospodárske bu-
dovy (brownfields). Súčasťou pro-
jektov je obnovenie a zrekonštruo-
vanie budov, čo si z pozície centier 
vyžaduje značný objem investícií.

Tým, že sú v sieti 
rôzne centrá 
s rozličnou dobou 
fungovania 
a veľkosti, majú 
staršie centrá 
častokrát dôležité 
know-how, ktoré 
vedia v sieti zdieľať 
a dopomáhať 
tak ku rozvoju 
nezávislej kultúry 
aj v ostatných 
regiónoch.
Členovia siete Anténa sa stretáva-
jú dvakrát ročne, pričom stretnu-
tie sa zvyčajne odohráva v jednom 
z kultúrnych centier a je doplne-
né o program pre verejnosť (zvy-
čajne diskusiu) na aktuálne témy 
z pohľadu praxe a fungovania kul-
túrnych centier. Na súkromnom 
stretnutí siete sa zvyčajne preberá 
agenda koordinátora, ktorá pozo-
stáva jednak z nastavenia pravi-
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delného chodu siete a adminis-
tratívy, ale taktiež fundraisingu 
a vlastných projektov Antény (ako 
napríklad workshopy svetelného 
dizajnu pre technikov z centier). 
Okrem toho na stretnutiach čle-
novia zdieľajú dôležité skúsenosti 
a navzájom si radia ak čelia neja-
kým výzvam a problémom. Tým, 
že sú v sieti rôzne centrá s rozlič-
nou dobou fungovania a veľkos-
ti, majú staršie centrá častokrát 
dôležité know-how, ktoré vedia 
v sieti zdieľať a dopomáhať tak 
ku rozvoju nezávislej kultúry aj 
v ostatných regiónoch. Koordiná-
tor Antény tiež vystupuje smerom 
ku verejným inštitúciám a tlmočí 
záujmy kultúrnych centier sme-
rom ku stakeholderom. Za príklad 
úspešného dialógu sa môže pova-
žovať komunikácia s Fondom na 
podporu umenia (FPU), ktorému 
Anténa pripomienkovala schému 
podpory a vďaka tomu FPU viace-
ré pripomienky, najmä k progra-
mu podporujúcemu kultúrne cen-
trá, zohľadnil a aplikoval do praxe. 
Anténa tiež zastupuje centrá v za-
hraničí, je pridruženým členom 
siete Trans Europe Halles združu-
júcej kultúrne centrá z celej Euró-
py. Na týchto stretnutiach prezen-
tuje sieť a vyhľadáva priestor pre 
potenciálnu spoluprácu.

Fungovanie nezávislých kultúr-
nych centier na Slovensku, ktoré 
sa vo väčšine prípadov nestretáva 

so systematickou podporou miest 
a regiónov, kde pôsobia, bez akej-
koľvek dotačnej schémy, je naozaj 
obdivuhodné. Väčšina centier by 
bez vysokej dávky entuziazmu 
a zápalu svojich zamestnancov 
nedokázala fungovať. To však spô-
sobuje prepracovanie personálu, 
ktorý sa venuje viacerým projek-
tom súčasne a náročné pracovné 
tempo vedie mnoho ráz k preťaže-
niu až vyhoreniu zamestnancov.

Vyše 80 % 
zamestnancov 
v slovenských 
kultúrnych centrách 
má ukončené 
vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa a vyššie.
Skupina veľkých kultúrnych cen-
tier má priemerne pätnásť za-
mestnancov, malé (rezidenčné) 
kultúrne centrá fungujú buď na 
dobrovoľnej báze, alebo s maxi-
málne jedným zamestnancom. 
Vyše 80 % zamestnancov v slo-
venských kultúrnych centrách 
má ukončené vysokoškolské vzde-
lanie druhého stupňa a vyššie. 
Priemerný vek zamestnancov je 
tridsať rokov a priemerná hrubá 
mesačná mzda je 700€ brutto. Pre 

ANTÉNA / SIEŤ NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH CENTIER



/185

porovnanie, priemerná mesačná 
mzda v slovenskom hospodárstve 
v roku 2016 bola 883€. Väčšina 
zamestnancov funguje ako samo-
statne zárobkovo činná osoba/živ-
nostník, pretože náklady spojené 
s personálom si centrá častokrát 
nemôžu dovoliť hradiť. Členovia 
Antény prinášajú ľuďom z celého 
Slovenska vyše 3000 kultúrnych 
akcií ročne, s veľkou účasťou za-
hraničných umelcov. Navštívi ich 
pritom celkom 170 000 návštevní-
kov ročne (465 návštevníkov/den-
ne). Do tejto doby (január 2017)  
osem centier Antény investovalo 
do priestorov, v ktorých fungujú 
celkom 1 319 000 € z vlastných 
zdrojov (mimo grantov a dotácií). 
Zrekonštruovali tak vo všetkých 
prípadoch budovy, ktoré nemajú 
vo vlastníctve z jednoduchého 
dôvodu: aby ich verejnosť opäť 
mohla využívať a tieto miesta sa 
stali zaujímavými dominantami, 
v mestách, v ktorých pôsobia, a to 
nielen v kultúre, ale napríklad 
aj v oblasti cestovného ruchu. Čo 
sa týka podielu verejných zdro-
jov a dotácií na financiách kul-
túrnych centier, ktoré slúžia ako 
argument pre zhodnotenie ich 
udržateľnosti, u veľkých centier 
tvoria verejné zdroje okolo 40 % 
rozpočtu, u malých to môže byť až 
90 %. Malé centrá tak na Sloven-
sku stoja pred dôležitou výzvou 
nastavenia viaczdrojového finan-
covania a sebestačnosti. 

Nezávislé kultúrne centrá na Slo-
vensku to nemajú jednoduché, ale 
vďaka odhodlaniu ľudí, ktorí ich 
vytvárajú, väčšina z nich fungu-
je už niekoľko rokov a neustále 
sa rozvíja. Vývoj, lepšie služby 
a program si však vyžaduje ne-
ustále investície jednak do budov, 
ale taktiež do ľudských kapacít. 
Tieto investície nebudú možné 
bez účasti miest a regiónov na 
financovaní kultúrnych centier, 
ktoré sú dôležitou súčasťou mest-
ského kultúrneho, turistického 
a komunitného života. Inak to nie 
je ani v zahraničí. Uznanie tejto 
dôležitej pozície a uznanie kva-
lity ľudí, ktorí v nich pracujú je 
jednou z najdôležitejších priorít 
Antény do budúcich rokov.
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AUDIENCE 
DEVELOPMENT/ 

VIAC NEŽ 
MARKETING

Audience development – rozvoj 
publika ako dlhodobý proces 
špecificky realizovaný za úče-
lom naplniť potreby existujúceho 
a potenciálneho publika je nepo-
chybne dôležitou súčasťou rozvoja 
jednotlivcov a organizácií v rámci 
kultúrneho a kreatívneho prie-
myslu a jednoznačne prekračuje 
aj jeho hranice. Zjednodušene by 
sme jeho úlohu mohli zhrnúť na-
sledovne: Audience development 
pomáha kultúrnym organizáci-
ám poznať svoje publikum a roz-
víjať s ním prebiehajúce vzťahy. 
Audience development na rozdiel 
od bežne používaných marke-
tingových stratégií kladie dôraz 
na dlhodobý vzťah s publikom. 
Má za cieľ nielen zvyšovať počet 
ľudí v publiku, počet návštevní-
kov resp. počet zákazníkov, ale 

v mnohých prípadoch sa sústreďu-
je hlavne na rozširovanie spektra 
návštevníkov a dbá o jeho rozvoj. 
Rozvojom publika možno rozu-
mieť cieľ zvyšovať jeho náročnosť 
a vzdelanosť, ako aj zvyšovať kva-
litu samotnej kultúrnej produkcie 
či produktu. 

Čo považujeme za zásadné, je to, 
že Audience development stavia 
divákov/klientov kultúry do stre-
du všetkých aktivít a akákoľvek 
činnosť organizácie či umelca sa 
vzťahuje práve k divákovi. Neho-
voríme o tom, že by podliehala 
jeho vkusu a ním stanoveným 
potrebám. Je nutné pochopiť, že 
sa zaoberáme postojom, ktorý 
za každých okolností ráta s di-
vákom/návštevníkom/publikom 
a rozmýšľa o ňom z rôznych uhlov 
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pohľadu. Audience development 
zväčša zahŕňa oblasti výskumu, 
marketingu, dramaturgie, progra-
movania, komunikácie, vzdeláva-
nia a vytvárania vzťahov s rôz-
norodými skupinami publika 
i s jednotlivcami. 

Nezisková organizácia Košice 2013 
pracovala systematicky a priná-
šala rôzne formy podpory nových 
žánrov a prezentačných foriem 
umenia a kultúry v rokoch prí-
pravy projektu a počas celého roku 
2013. Vznikla tak príležitosť pre 
vytváranie vzťahu s novým pub-
likom, ako aj predstavenie novej 
ponuky už existujúcemu publiku. 

Bolo zrejmé, že v nasledujúcich 
rokoch bude dôležité udržať tento 

trend a zapojiť do rozsiahlejšieho 
programu pre rozvoj publika – au-
dience development čo najviac 
subjektov pôsobiacich v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho prie-
myslu. O to sa od roku 2014 sna-
ží nezisková organizácia Košice 
2013, neskôr nezisková organi-
zácia Creative Industry Košice, 
ktorá okrem plošného zberu dát 
na kultúrnych a spoločenských 
podujatiach v rámci získavania 
informácií o publiku, dbá o vzde-
lávanie kultúrnych operátorov, 
organizácií i jednotlivcov pôso-
biacich v kultúrnom a kreatív-
nom priemysle a oboznamuje ich 
s konceptom rozvoja publika. A to 
aj preto, že zo skúseností, ktoré 
EHMK prinieslo, vyplýva, že naj-
dôležitejšími faktormi pre budúci 
úspech týchto subjektov sú medzi-
národné skúsenosti, konfrontácia 
so súčasnými trendami, vzdelá-
vanie, odborná podpora a rozvoj 
publika. Vzhľadom na nedostatky 
a chýbajúcich profesionálov práve 
v oblasti rozvoja publika a strate-
gickej práce s ním, považuje od 
roku 2014 za potrebné rozšíriť po-
vedomie o audience development 
a spomínaných profesionálov kul-
túrneho a kreatívneho sektoru 
vzdelávať v danej problematike. 

Projekt Európskeho hlavného mes-
ta kultúry znamenal pre Košice 
významný posun vo vnímaní nie-
len kultúry, ale aj úlohy kreativity 

Čo považujeme 
za zásadné, je 
to, že Audience 
development stavia 
divákov/klientov 
kultúry do stredu 
všetkých aktivít 
a akákoľvek činnosť 
organizácie či 
umelca sa vzťahuje 
práve k divákovi.
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v spoločenskom a ekonomickom 
kontexte. Podpora a vzdelávanie 
vo sfére kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu sú preň kľúčovými, rov-
nako ako uvedomenie si potrieb di-
vákov/publika/klientov a systema-
tickosť v práci na ich vzdelávaní 
a vzťahu s kultúrnou produkciou.   

Ako bolo spomenuté, nezisková 
organizácia Košice 2013 začala 
v roku 2014 mapovať preferencie 
a zloženie publika na kultúrnych 
podujatiach v Košiciach. Za dva 
roky bola prieskumom oslovená 
vzorka vyše 2500 ľudí. Prieskum 
publika pokračoval aj v roku 2016 
a bude organizovaný aj naďalej. 
Očakávanými výsledkami také-
hoto dlhodobého a rozsiahleho 
výskumu je identifikovanie po-
sunu potrieb a preferencií pub-
lika na jednom mieste, v tomto 
prípade v Košiciach. Okrem toho, 
že sú prieskumy vyhodnocované 
každoročne, sú následne jeho vý-
sledky porovnávané s výsledkami 
z rokov predošlých. Dotazníkový 
prieskum pozostáva z pätnástich 
otázok, ktoré sú vo vyhodnotení 
rozdelené do kategórií ako de-
mografické údaje vzorky, organi-
zácia podujatia, informovanosť 
návštevníkov podujatí, podujatia 
v Košiciach a všeobecné otázky. 
Následne sú otázky vyhodnotené 
jednotlivo a potom sú spracované 
korelácie týchto otázok.

Koncepcia Audience develop-
ment je jedným z hlavných cieľov 
programu Kreatívna Európa, čo 
potvrdzuje, dôležitosť tohto kon-
ceptu. Túto skutočnosť reflektuje 
aj Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky v Stratégii rozvoja 
kultúry na roky 2014 – 2020. Vo 
svojej prvej strategickej oblasti, 
ktorou je formovanie kultúrnych 
potrieb a dopytu po kultúre ex-
plicitne vyjadruje potrebu budo-
vania diváckej základne a parti-
cipácie.

Projekt Európskeho 
hlavného mesta 
kultúry znamenal 
pre Košice 
významný posun 
vo vnímaní nielen 
kultúry, ale aj 
úlohy kreativity 
v spoločenskom 
a ekonomickom 
kontexte.

„Výchova k aktívnej participácii 
na kultúre a podpora vzdelávania 
ku kultúrnej spotrebe je jednou 
z priorít strategického smerova-
nia kultúry. Len kultúra, ktorá má 
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divákov, čitateľov a vnímateľov, 
si môže nárokovať na opodstat-
nenosť štátneho alebo verejného 
financovania.“ (Stratégia rozvoja 
kultúry 2014 – 2020, Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky)

Kultúrna a umelecká produkcia má 
svoje špecifiká. Okrem toho, že je 
nositeľom hodnôt a symbolických 
významov, reprezentuje výsledky 
duševnej práce, talentu a  krea-
tivity ľudí s cieľom osloviť a šíriť 
svoj odkaz k ostatným – kpubliku. 
Z pohľadu kultúrnych organizá-
cií je rozvoj publika kľúčový pre 
ich dlhodobú existenciu. Stabilná 
divácka základňa dáva možnosť 
rozvíjať sa, prinášať nové veci, bu-
dovať si reputáciu a vzťah. Z hľa-
diska udržateľnosti má publikum 

Z pohľadu 
kultúrnych 
organizácií je rozvoj 
publika kľúčový 
pre ich dlhodobú 
existenciu. Stabilná 
divácka základňa 
dáva možnosť 
rozvíjať sa, prinášať 
nové veci, budovať 
si reputáciu a vzťah.

okrem toho, že potvrdzuje hodno-
tu tvorby, aj ekonomický význam. 
V našich podmienkach je bežným 
javom, že kultúrne organizácie 
fungujú iba v závislosti na dotač-
ných schémach, čo ich existenciu 
stavia do polohy závislej na trva-
ní zdrojov, posúdení grantových 
komisií a častokrát organizácia 
mení obsah projektov smerom 
k tomu, čo tvorí priority grantov 
a odsúva bokom stratégiu a priori-
ty organizácie samotnej. Hovoriac 
o ekonomickom význame publika 
môžeme povedať, že široký di-
vácky záujem môže priniesť príj-
my, ktoré čiastočne zabezpečia 
nezávislé fungovanie. Na druhej 
strane môže široký divácky záu-
jem upútať pozornosť sponzorov, 
partnerov a prináša mnohé ďal-
šie benefity primárne nesúvisiace 
s ekonomickým významom. V prí-
pade, že organizácia nie je nútená 
podliehať a ohýbať svoj program 
a fungovanie podľa grantových 
výziev, je nutné zdôrazniť, že si 
tak zachováva svoju integritu 
a reputáciu. 

Ďalej si pri diskusii o ekonomic-
kom význame publika môžeme do-
voliť malú paralelu so svetom pod-
nikania. V podnikateľskom sektore 
zastupujú klienti pozíciu divákov. 
Biznis používa najrôznejšie metó-
dy na nadviazanie vzťahu s klien-
tom, udržanie vytvoreného vzťa-
hu a na pochopenie klienta. Skúša 
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marketing, branding, komuniká-
ciu a PR na to, aby si vybudoval 
a čo najdlhšie udržal pokiaľ mož-
no čo najviac verných zákazníkov. 
Totožné alebo veľmi podobné me-
tódy by malo byť možné aplikovať 
aj na vzťah kultúrnej organizácie 
a divákov. Preto pri pristúpení 
k Audience developmentu – roz-
voju publika je na mieste apliko-
vať prieskum – ten má zásadnú 
úlohu pri spoznávaní diváka, ďa-
lej starostlivosť ozákazníka, PR 
aktivity, cielené kampane a iné 
spôsoby, ako pochopiť svoje pub-
likum a ako prilákať a udržať si 
publikum nové. 

Nesmierne podstatným a nevy-
hnutným krokom v prístupe k Au-
dience developmentu je pochope-
nie rozdielu medzi krátkodobými 
aktivitami či zásahmi na priláka-
nie publika a dlhodobou prácou 
s ním vrátane samotného vycho-
vávania si budúceho publika.

AUDIENCE DEVELOPMENT / VIAC NEŽ MARKETING
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KINO ÚSMEV/
PRÍBEH JEDNÉHO 

ZABUDNUTÉHO 
KOŠICKÉHO KINA

Kino Úsmev stojí na Kasárenskom 
námestí 1, v bezprostrednom cen-
tre Košíc od roku 1922. Pôvodne 
slúžilo ako dôstojnícke kasíno 
a od roku 1929 v ňom fungovalo 
Kino Centrál. Po druhej sveto-
vej vojne sa kino premenovalo 
na „Úsmev“ a budova sa rozšírila 
o priestranné foyer pre divákov. 
Kino Úsmev fungovalo nepretrži-
te až do roku 2012, kedy ukončilo 
svoju prevádzku. 

Kino Úsmev teda môžeme pova-
žovať za jedného z najstarších pa-
mätníkov Košíc. Okrem piatich po-
litických režimov a dvoch názvov, 
zažilo rôzne tváre metropoly vý-
chodu – Mlynský náhon, ktorý pre-
tekal centrom do roku 1968, histo-
rické domy vo svojom okolí, ktoré 
ho obklopovali v bezprostrednej 

blízkosti, búranie týchto domov, 
výstavbu budovy slovenských 
železníc, výstavbu prvého moder-
ného obchodného centra – Prior, 
slávne premiéry, jedny vytrhnuté 
dvere nedočkavými divákmi, kto-
rí sa ponáhľali na Tarzana, kres-
ťanské delegácie z celého regiónu 
na premiére filmu Utrpenie Krista 
či množstvo uplakaných divákov 
na najnavštevovanejšom filme 
v histórii kina – Titanicu.

Každý Košičan Kino Úsmev pozná. 
Takmer každý s ním má nejakú 
spomienku – či už na prvé pre-
mietanie detskej rozprávky, prvé 
rande, zašívanie pred školou, ale-
bo trávenie lenivých víkendov. 
O to smutnejšia bola realita v roku 
2012, kedy toto kino, ako posledné 
kamenné kino v Košiciach, ukon-
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čilo svoju prevádzku. Nové tech-
nológie, do ktorých väčšina maji-
teľov jednosálových kín nemohla 
investovať a pokles návštevnosti 
spôsobili, že z Košíc kamenné 
kiná celkom vymizli. Ľudia za-
čali spájať chodenie do kina s ná-
kupmi a historické priestory vy-
menili za pohodlie multiplexov. 
Kvalita prestala divákov zaují-
mať, tí náročnejší sa museli uspo-
kojiť s občasnými premietaniami 
v kultúrnych centrách, alebo fil-
my pozerali v pohodlí domova.

V tomto období sa zatvoril aj jedi-
ný filmový klub v Košiciach – Bio-
graf, ktorý sa nachádzal v malej, 
sotva päťdesiatmiestnej kinosále, 

vo Východoslovenskej galérii. Ob-
čianske združenie Cinefil, ktoré 
tento filmový klub prevádzkovalo 
a v minulosti prevádzkovalo veľ-
mi úspešný filmový klub Cinefil 
na Dominikánskom námestí, sa 
ocitlo bez vhodného priestoru pre 
svoje aktivity. Projekt Európskeho 
hlavného mesta kultúry 2013, žiaľ, 
s vybudovaním kina nepočítal. 
Mesto žilo od roku 2012 kultúrou 
ako nikdy vo svojej histórii, ale 
členovia OZ Cinefil zažívali naj-
väčšiu krízu svojho fungovania, 
čo spôsobilo čiastočné zabrzdenie 
aktivít a obmenu časti tímu. Vede-
nia projektu vybudovania kamen-
ného kina v Košiciach sa zhostil 
Lukáš Berberich, ktorý pôsobil 
ako hudobný dramaturg v Tabač-
ke Kulturfabrik. Projekt „Centra 
audiovizuálnej kultúry“ v Kine 
Úsmev predložil v roku 2012 mes-
tu Košice so žiadosťou o prenájom 
budovy. 

Práve Kino Úsmev identifikoval 
ako najvhodnejší priestor pre ob-
novenie filmových aktivít v meste, 
pretože bolo vo veľmi zachovalom 
stave – dve kinosály (pričom hlav-
ná kinosála s 343 miestami ostala 
plne zariadená), vstup, pokladňa, 
premietacia kabína s funkčnou 
35mm premietacou technikou 
a rozsiahle podzemné priestory 
boli najvhodnejším priestorom na 
vytvorenie Centra audiovizuálnej 
kultúry. Tento nový priestor mal 

Každý Košičan 
Kino Úsmev pozná. 
Takmer každý 
s ním má nejakú 
spomienku – či 
už na prvé 
premietanie detskej 
rozprávky, prvé 
rande, zašívanie 
pred školou, alebo 
trávenie lenivých 
víkendov.
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pozostávať z dvoch kinosál, ka-
viarne/baru, mediatéky, ateliérov 
pre umelcov a obchodíka. 

Mesto Košice, pohltené titulom 
EHMK 2013, projektu obnove-
nia prevádzky obľúbeného Kina 
Úsmev nevenovalo veľkú pozor-
nosť. Cinefilu sa podarilo dostať 
budovu kina do prenájmu na šesť 
mesiacov v roku 2013, povolených 
malo však len niekoľko dní pre-
vádzky v mesiaci, pričom kľúče 
od budovy kina sa museli v každý 
deň premietania vracať na magis-
trát a zmluva o prenájme sa kaž-
dý mesiac musela obnovovať. Tím 
Cinefilu sa rozrástol o nových čle-
nov, pričom všetci pracovali dob-
rovoľne. Nadšenci pre film a pre 
obnovenie prevádzky v kine boli 
vo väčšine prípadov študenti, kto-
rí sa v najbližších rokoch rozute-
kali do zahraničia. V januári 2014 
mesto opätovnej žiadosti o prená-
jom Kina Úsmev nevyhovelo a ne-
zmenilo názor ani po petícii, kto-
rá za prvý týždeň získala takmer 
2500 podpisov.

V roku 2014 sa Cinefil opäť ocitol 
bez priestorov, ale svoje aktivi-
ty vyvíjal aj naďalej. Spolupráce 
s rôznymi festivalmi a organizá-
ciami pokračovali a premenilo sa 
na „kočovné“ kino, ktoré využí-
valo rôzne priestory v meste. Cez 
Cinefil napríklad do Košíc zavíta-
la aj japonská filmárka Kaoru Fu-

ruko, ktorá pracovala na krátkom 
animovanom filme inšpirovanom 
slovenskými ľudovými rozpráv-
kami. Tím Cinefilu sa tiež zú-
častnil vzdelávacieho programu 
Escalator, určeného pre košických 
kultúrnych operátorov. V tomto 
období organizovali napríklad 
aj debatu o osude Kina Úsmev 
a celkovo priestorov kamenných 
kín v meste, ktorá však neviedla 
k väčšiemu úspechu. 

Ľudia začali spájať 
chodenie do 
kina s nákupmi 
a historické 
priestory vymenili 
za pohodlie 
multiplexov.

Audiovizuálny fond (AVF) vydal 
na začiatku roku 2015 neoficiálne 
stanovisko, že to bude posledný 
rok, kedy bude možné uchádzať 
sa o podporu na digitalizáciu kino 
techniky. Celoslovenská schéma 
podpory mala v tomto roku končiť 
a možnosť zdigitalizovať menšie, 
nekomerčné, jednosálové kiná by 
bez tejto podpory bola takmer ne-
možná. Pre Cinefil to bola posled-
ná možnosť zabojovať o budovu 
Kina Úsmev, prípadne nájsť iné 
priestory v Košiciach na realizá-
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ciu projektu Centra audiovizuál-
nej kultúry. Pre získanie dotácie 
bolo totiž nutné predložiť AVF 
zmluvu o dlhodobom prenájme 
priestorov. Nasledovali omnoho 
intenzívnejšie stretnutia a Košice, 
pracovanie na podnikateľskom zá-
mere, študovanie zákonov, vypra-
covanie statického posudku, ktorý 
dokazoval, že budova je schopná 
prevádzky. Prvý úspech sa dosta-
vil po odsúhlasení návrhu zara-
diť projekt Centra audiovizuálnej 
kultúry v Kine Úsmev a dlhodobý 
prenájom občianskemu združeniu 
Cinefil do hlasovania poslancov 
na mestskom zastupiteľstve v júni 
2015.

A konečne sa pre film v Košiciach 
a pre občianske združenie Cinefil 
dostavil úspech. Poslanci mest-
ského zastupiteľstva v júni 2015 

Nové plátno, zvuk 
a premietacia 
technika spravila 
zo starého kina 
konkurencieschopné 
kino, ktoré môže 
premietať všetky 
najnovšie tituly 
v distribúcii.

jednohlasne odsúhlasili prenájom 
budovy Kina Úsmev občianskemu 
združeniu Cinefil na dobu pätnásť 
rokov v rámci osobitého zreteľa 
za 1€/ročne, pričom Cinefil má 
záväzok do piatich rokov v bu-
dove kina vybudovať spomínané 
Centrum audiovizuálnej kultúry, 
kino zdigitalizovať a zrekonštru-
ovať.

Od júna 2015 Cinefil rok pracoval 
na znovuotvorení kina a nasta-
vení prevádzky. Na Kine Úsmev 
sa zrekonštruovala fasáda, ktorú 
navrhlo uznávané architektonic-
ké štúdio zerozero, parčík pred ki-
nom, vyčistili sa všetky interiéry. 
Vo vstupe kina sa vytvorila kavia-
reň s retro atmosférou a celý in-
teriér pokryl koberec. V kaviarni 
sa dal vyrobiť nový nábytok a ki-
nosála sa dočkala digitalizácie. 
Nové plátno, zvuk a premietacia 
technika spravila zo starého kina 
konkurencieschopné kino, ktoré 
môže premietať všetky najnovšie 
tituly v distribúcii.

Do zabudnutého kúta v centre 
Košíc sa vrátil život a radosť z fil-
mových zážitkov. Kino Úsmev pre-
mieta minimálne dvakrát denne 
filmy pre rôzne cieľové skupiny. 
Na svoje si príde aj mainstreamo-
vejší divák, pretože heslom drama-
turgov nového kina je hrať všetko 
nové, súčasné, čo spĺňa určité kri-
tériá vkusu a kvality. Či ide o hol-
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lywoodske blockbustery alebo ar-
tovejšie tituly pre náročnejšieho 
diváka. V lete si návštevníci uží-
vajú letnú terasu a street foodové 
stánky pred kinom. Tím Cinefilu 
(teraz už Kina Úsmev) zorganizo-
val tiež vôbec prvý street foodový 
festival v Košiciach.

Takto začína a pokračuje šťastný 
príbeh jedného opusteného kina 
v Košiciach. Ani zďaleka nie je 
bežné, že sa staré opustené kiná 
v Európe či vo svete dočkajú svojej 
obnovy a ožijú s energiou nadšen-
cov, ktorým záleží na meste, v kto-
rom žijú a na kultúrnej infraštruk-
túre, ktorú mesto ponúka. Nechcú 
z rodného mesta odchádzať, ale na-
opak, tvoriť a vytvárať v ňom pra-
covné príležitosti pre seba a pre 
ostatných. Komunitné dianie, po-
jem desaťročia známy abežný pre 
krajiny západnej Európy, koneč-
ne prichádza aj do krajín bývalé-
ho východného bloku a v šedých 
mestách vznikajú malé kultúrne 
útočiská.

A nezabudnime na to najdôležitej-
šie – filmy sa nakrúcajú, aby boli 
videné na veľkom plátne. A žiaden 
multiplex sa nevyrovná prítmiu 
starej kinosály s vŕzgajúcimi sto-
ličkami.
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CULTUREFIGHTER

Culturefighter je vizualizačný ná-
stroj a vedomostná online data-
báza o kultúrnom a kreatívnom 
priemysle v Európe. Jej súčasťou sú 
štruktúrované rozhovory s najre-
levantnejšími a najlepšími predsta-
viteľmi jednotlivých odvetví, ktorí 
zdieľajú prípadové štúdie a skúse-
nosti (pozitívne aj negatívne), tvor-
bu kultúrnych stratégií a politík 
a ekonomické a sociálne kontex-
ty. Culturefighter je interaktívna 
učebnica pre kultúrnych operáto-
rov z radov kultúrnych centier, in-
kubátorov, fabrík, iniciatív a orga-
nizácií, univerzity, predstaviteľov 
samospráv a ministerstiev spravu-
júcich kultúru a regionálny rozvoj.

Kultúrni operátori sa môžu učiť 
a inšpirovať od lídrov a pionierov 
jednotlivých odvetví, zvoliť si mo-
del či štruktúru svojej organizácie 

alebo podujatia, nájsť nové zdroje 
financovania a možnosti sieťova-
nia na národnej a medzinárodnej 
úrovni. 

Predstavitelia samospráv môžu 
porovnávať svoje kultúrne straté-
gie s inými mestami a najlepšími 
dostupnými príkladmi, inšpiro-
vať sa rozvojom kreatívneho prie-
myslu v iných regiónoch či nasta-
viť štrukturálnu podporu kultúry 
vo svojom meste alebo oblasti. 

Zástupcovia ministerstiev môžu 
získať podklady pre zlepšenie 
svojich grantových a dotačných 
programov alebo investovať do 
budúceho rozvoja kultúry a zostať 
tak konkurencieschopní s krajina-
mi so silným kultúrnym a kreatív-
nym priemyslom.
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Univerzity môžu rozvíjať svoju po-
nuku a študijné programy smerom 
k potrebám odvetví kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu a nachá-
dzať cesty ako pracovať s inová-
tormi, podnikateľmi, súkromným 
sektorom a kultúrnymi operátor-
mi.

To je súčasný stav sedemročného 
projektu, ktorý mal v roku 2010 na 
svojom úplnom začiatku odlišnú 
podobu. V tom čase už bolo rozhod-
nuté, že mesto Košice bude v roku 
2013 počas celého roka zdieľať titul 
Európske hlavné mesto kultúry 
s francúzskym mestom Marseille 
a bolo zreteľné, že pôjde o najkom-
plexnejší a najsofistikovanejší kul-
túrny projekt v histórii Slovenskej 
republiky. 

Organizácia Východné pobrežie 
a produkčná filmová spoločnosť 
partizanfilm získali podporu od 
prípravného tímu Európskeho 
hlavného mesta kultúry, aby spo-

ločne navštívili európske mestá, 
ktoré v minulosti tento projekt 
hostili a získali čo najviac infor-
mácií o benefitoch, ale aj ťažkos-
tiach takéhoto projektu pre sa-
motné mesto, jeho jednotlivé časti, 
obyvateľov či subkultúry. 

V prvej fáze vzniklo osem rozho-
vorov, ktoré boli vysielané v podo-
be osemminútových relácií vo ve-
rejnoprávnej televízii. Rozhovory 
však obsahovali množstvo pro-
fesných a odborných informácií, 
ktoré sa do relácie nedostali a kto-
ré mohli byť užitočné nielen pre 
autorov projektu, ale aj pre širšie 
publikum. Paralelne so zbieraním 
ďalšieho materiálu sme začali s vy-
tváraním architektúry kontextu-
álneho webu, ktorý by mohol slú-
žiť ako špecifický zdroj informácií 
pre ľudí, organizácie a spoločnosti 
pracujúce v odvetviach kultúrne-
ho a kreatívneho priemyslu. 

V roku 2012 sme po niekoľkých 
pracovných verziách predstavili 
web, ktorý získaný materiál ponú-
kal v roztriedených kategóriách 
a subkategóriách.

S nárastom vytvoreného obsa-
hu rástla aj šírka záberu Cultu-
refightera. Z pôvodných ôsmich 
rozhovorov vyplynulo, že projekt 
Európske hlavné mesto kultúry 
je len najzreteľnejšia časť kom-
plexného organizmu kultúrneho 

Culturefighter je 
vizualizačný nástroj 
a vedomostná 
online databáza 
o kultúrnom 
a kreatívnom 
priemysle v Európe.
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a kreatívneho sveta jednotlivých 
miest. Každý rozhovor priniesol 
nové témy ako napríklad preme-
na miest, financovanie kultúry, 
dotačné programy, medzinárodné 
sieťovanie a podobne. Preto bolo 
nevyhnutné kategorizovať rastú-
ci obsah, aby ho konečný užívateľ 
dokázal identifikovať a nestratiť 
sa v ňom. 

Obsah sme rozdelili do siedmich 
základných kategórií a dvadsia-
tichštyroch podkategórií. 

Koncept kreatívneho priemyslu 
sme sa snažili nielen vysvetľovať 
prostredníctvom rozhovorov s pro-
tagonistami, ale hľadať aj jeho rele-
vantných kritikov.

Kultúrne centrá, fabriky, inkubá-
tory a iniciatívy sme mapovali naj-
mä prostredníctvom ich príbehov, 
ale dôležité boli aj ich finančné 
a organizačné schémy a štruktúry, 
medzinárodné sieťovanie a lokál-
na rozpoznateľnosť. 

Štrukturálnu podporu kultúry 
a vládne stratégie sme mapovali 
na lokálnej, regionálnej, národnej 
a európskej úrovni. 

Partnerstvá a sieťovanie sme po-
stupne rozširovali o existujúce 
siete Trans Europe Halles a Euro-
pean Creative Business Network. 
Tie nám boli nápomocné aj orga-

Koncept 
kreatívneho 
priemyslu sme 
sa snažili nielen 
vysvetľovať 
prostredníctvom 
rozhovorov 
s protagonistami, 
ale hľadať aj jeho 
relevantných 
kritikov.

nizačne pri realizácii a tvorbe ob-
sahu. 

Veľké kultúrne podujatia bola ob-
lasť, ktorou sme začali. Veľmi rých-
lo sme však prišli na to, že mimo 
projektu Európske hlavné mesto 
kultúry existujú ďalšie veľké 
podujatia ako EXPO, Unesco Crea-
tive Cities Network či olympijské 
hry a rôzne festivaly a podujatia 
strednej veľkosti, ktoré ovplyv-
ňujú kultúrny, sociálny a ekono-
mický život miest alebo ich častí. 

Dopady kultúrneho a kreatívne-
ho priemyslu boli témy, ktoré bolo 
dobré sledovať vo Veľkej Británii, 
Škandinávii, Nemecku alebo Ho-
landsku, kde skúsenosť s jednot-
livými odvetviami trvá dlho a po-
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núka odstup jednej či dvoch dekád, 
a teda aj množstvo nástrojov na 
zlepšenie a adjustáciu stratégií, fi-
nancovania, legislatívy a ďalších 
detailov. 

Regenerácia miest je kategória, 
ktorá pribudla ako posledná. Kul-
túrny a kreatívny priemysel sa ne-
pohybuje len v limitoch mäkkých 
procesov, ale mení ulice, štvrte, 
celé mestá. 

Všetky tieto príklady sme zdoku-
mentovali, roztriedili a prepísali. 
Našou snahou bolo vytvoriť data-
bázu nielen úspešných a pozitív-
nych príkladov, ale príkladov rea-
listických a uskutočniteľných, bez 
zastierania realizačných problé-
mov. 

Našou snahou bolo 
vytvoriť databázu 
nielen úspešných 
a pozitívnych 
príkladov, ale 
príkladov 
realistických 
a uskutočniteľných, 
bez zastierania 
realizačných 
problémov.

Pre komunikáciu sme zvolili an-
glický jazyk a všetok obsah mu 
podriadili. Otvorený organizmus, 
akým kultúrny a kreatívny prie-
mysel je, nás prirodzene viedol 
k medzinárodnej spolupráci a me-
dzinárodnej komunikácii. 

Počas existencie projektu sme 
navštívili takmer 50 miest, v kto-
rých sme absolvovali takmer 80 
rozhovorov. Okrem zverejnenia ob-
sahu na webe v štruktúrovanej for-
me sme využívali aj výstupy samo-
statnej relácie vo verejnoprávnej 
televízii, spoluprácou s celosloven-
ským ekonomickým mesačníkom, 
predstavovaním projektu na me-
dzinárodných konferenciách 
a stretnutiach.

V roku 2014 sme konzultovali roz-
šírenie Cutlurefightera do Spoje-
ných štátov s produkčnou firmou, 
ktorá sa špecializuje na predáva-
nie online vzdelávacieho obsahu 
pre tvorivých profesionálov, ale 
s ohľadom na podstatné rozdiely 
financovania kultúry na oboch 
kontinentoch sme sa rozhodli ne-
rozširovať pôsobnosť do takejto 
šírky. 

Culturefighter bol v priebehu svo-
jej existencie financovaný z via-
cerých verejných zdrojov. Jeho 
existenciu podporili Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky, Eu-
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rópske hlavné mesto kultúry Ko-
šice 2013, K13 – Košické kultúr-
ne centrá, Mesto Košice a British 
Council na Slovensku. Nefinančnú 
podporu v rámci konzultácií, lo-
gistiky, programovania, prekladov 
sme získali od jednotlivých členov 
medzinárodných sietí Trans Eu-
rope Halles a European Creative 
Business Network, Tatran Editing 
a spoločnosti Parallaq.

Ďalším krokom projektu Culture-
fighter je zameranie sa na nové 
a vznikajúce oblasti kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu, ako sú 
kreatívna ekonomika a sociálny 
dizajn. Radi by sme sa vrátili do 
už navštívených miest s odstu-
pom niekoľkých rokov a zistili, či 
sa darí realizovať niekdajšie vízie, 
či došlo k dramatickým posunom, 
či už v pozitívnom, alebo negatív-
nom zmysle. Kategóriu veľkých 
kultúrnych podujatí by sme radi 
doplnili o štúdie zo špecifických 
udalostí ako Documenta, Ars Elec-
tronica alebo Art Basel a zároveň 
by sme komplexný obsah chceli 
doplniť odporúčanou literatúrou, 
médiami, webmi, ostatnými pla-
tformami, aby bol celý projekt 
relevantným zdrojom informácií 
o kultúrnom a kreatívnom prie-
mysle v Európe.

CULTUREFIGHTER
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PRÍBEH 
FESTIVALU 

MAZAL TOV

Festival židovskej kultúry Mazal 
tov v Košiciach má za sebou päť 
ročníkov. Od roku 2012 ho orga-
nizuje občianske združenie More. 
Článok nemá ambíciu a ani nemô-
že byť návodom na zorganizovanie 
festivalu, pretože mnohé z našich 
skúseností sú neprenosné. Voľba 
stratégie pri organizovaní kul-
túrnych podujatí do veľkej miery 
závisí od národných či lokálnych 
špecifík. Tie spočívajú napríklad 
v úrovni kultúrneho prostredia, 
v ktorom podujatie vzniká a exis-
tuje, v dostupnosti finančných 
zdrojov, ale aj od témy, zamerania 
a samotnej cieľovej skupiny, ktorú 
oslovuje. Text poukazuje na výzvy 
a problémy, ktorým sme v uplynu-
lých piatich rokoch čelili, a to pre-

dovšetkým v oblasti financovania. 
Spôsob, akým sme sa s nimi vyrov-
návali, by mohol byť pre čitateľa 
inšpiráciou.

O čom je festival Mazal tov 
a prečo ho robíme
Festival Mazal tov robíme, aby sme 
Košičanom pripomenuli, že židov-
stvo bolo významnou súčasťou ži-
vota a kultúry mesta. V období pred 
druhou svetovou vojnou tvorila ži-
dovská menšina jednu pätinu oby-
vateľstva. Židia výrazne prispeli 
k hospodárskemu aj kultúrnemu 
rozvoju mesta, na to sa však v prie-
behu nasledujúcich piatich dekád 
takmer zabudlo.
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Cieľom Festivalu Mazal tov je 
spopularizovať židovskú kultúru, 
odbúravať predsudky, antisemi-
tizmus a xenofóbiu v prostredí, 
v ktorom žijeme. Veríme, že otvore-
nosť k iným kultúram vedie k tole-
rancii a lepšiemu spolunažívaniu 
medzi obyvateľmi, bez ohľadu na 
vzájomné odlišnosti vo farbe pleti, 
vierovyznaní či svetonázore. Festi-
val preto robíme pre všetkých Ko-
šičanov.

Mazal tov sa od začiatku profiloval 
ako multižánrový festival s medzi-
národným umeleckým obsadením. 
Počas piatich ročníkov sa usku-
točnilo päťdesiat podujatí, ktoré 
navštívilo približne dvanásťtisíc 

návštevníkov. Festival jednak do-
kumentuje to, čím židovstvo v Ko-
šiciach bolo – tradičnú židovskú 
hudbu, literatúru, architektúru, 
zvyky, no prináša aj moderné 
produkcie a nové umelecké formy. 
Tie zväčša vznikajú za hranicami 
Slovenska, hlavne v Izraeli, USA, 
v európskom kontexte napríklad 
v susednom Poľsku, kde židovstvo 
v poslednom desaťročí zažíva re-
nesanciu. 

Od štedrej dotácie 
k viaczdrojovému 
financovaniu 
V roku 2008 vyhrali Košice titul 
Európske hlavné mesto kultúry 
2013 (ďalej EHMK). Pre existujú-
ce aj novovznikajúce kultúrne 
podujatia sa vďaka tomu otvo-
ril priestor pre získanie dotácií 
v špeciálnom grantovom progra-
me vyhradenom na podporu akti-
vít EHMK.

Prvotnú myšlienku usporiadať 
v Košiciach festival židovskej kul-
túry nám vnukol riaditeľ EHMK 
Ján Sudzina v roku 2011. V tom 
čase tu neexistovalo žiadne podu-
jatie prezentujúce židovskú kultú-
ru. Oslovil nás, aby sme vymysleli 
vhodný umelecký formát, lebo 
vedel, že táto téma je nám bytost-
ne blízka a mali sme skúsenosti 
s produkciou iných umeleckých 
podujatí.

Text poukazuje na 
výzvy a problémy, 
ktorým sme 
v uplynulých piatich 
rokoch čelili, a to 
predovšetkým 
v oblasti 
financovania. 
Spôsob, akým 
sme sa s nimi 
vyrovnávali, by 
mohol byť pre 
čitateľa inšpiráciou.
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Na realizáciu prvých dvoch roč-
níkov sme získali dotácie z Mi-
nisterstva kultúry v programe 
EHMK (v roku 2012 to bolo 22 000 
EUR, v roku 2013 predstavovala 
dotácia 32 000 EUR). Vďaka tomu 
sme mohli pripraviť mimoriadne 
atraktívny program a získať si po-
zornosť širokej verejnosti. Už na 
prelome rokov 2012 – 2013 sme si 
uvedomovali, že s týmto zdrojom 
príjmov nemôžeme počítať do bu-
dúcnosti. Hoci grantový program 
EHMK mal byť v roku 2014 za-
chovaný, dalo sa očakávať, že alo-
kácia bude výrazne obmedzená 
alebo žiadna. Financovanie z Mi-
nisterstva kultúry ako jediného 
zdroja sa nám javilo, a aj sa napo-
kon ukázalo, ako neudržateľné. 

Z toho dôvodu sme začali včas 
vyhľadávať nové možnosti finan-
covania. Už v roku 2014 sa nám 
podarilo festival zorganizovať 
bez dotácie z Ministerstva kultú-
ry. Rozpočet festivalu v 2014 bol 
na úrovni 25 000 EUR a bol vy-
skladaný z viacerých zdrojov (In-
ternational Visegrad Fund, Košice 
Turizmus, Mesto Košice, zahranič-
né kultúrne inštitúty, Izraelské 
veľvyslanectvo, firemný partner, 
príjmy zo vstupného). S podobný-
mi rozpočtami sme pracovali aj 
v rokoch 2015 a 2016 a skladba 
zdrojov príjmov sa ešte viac di-
ferencovala medzi viacerých do-
norov (pribudla mestská granto-

vá schéma, Úrad vlády, Fond na 
podporu umenia). Z existujúcich 
grantových programov sme žia-
dali nižšie dotácie s vyššou mie-
rou spolufinancovania a doposiaľ 
všetky nami podané žiadosti o do-
táciu pre festival boli úspešné.

Viackrát sa nám 
potvrdilo, že 
najmä nadnárodné 
korporácie sa 
dôsledne vyhýbajú 
akémukoľvek 
náznaku 
diskriminácie, a to 
aj pozitívnej, preto 
festival radšej 
nepodporia.

Téma festivalu nám ťažko umož-
ňuje získať sponzoring od väčších 
firiem. Mnohé totiž vnímajú festi-
val židovskej kultúry ako tematic-
ky orientovaný na jednu nábožen-
skú skupinu, a to aj napriek tomu, 
že náboženským témam sa vyhý-
bame. Viackrát sa nám potvrdilo, 
že najmä nadnárodné korporácie 
sa dôsledne vyhýbajú akémukoľ-
vek náznaku diskriminácie, a to 
aj pozitívnej, preto festival radšej 
nepodporia.
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Ďalšou možnosťou, ako dosiahnuť 
oslobodenie sa od závislosti od ve-
rejných zdrojov, by sa mohol javiť 
zisk z predaja vstupeniek, resp. 
samofinancovanie. Avšak umelec-
ká produkcia festivalu má ďaleko 
od komerčného mainstreamu, zo 
vstupného sme schopní pokryť len 
malú časť nákladov potrebných na 
realizáciu festivalu (cca 10 – 15 %). 
Zároveň sa snažíme udržať nízke 
vstupné, ktoré odráža lokalitu, v 
ktorej je festival organizovaný 
a tiež preto, aby bol festival dostup-
ný aj znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva – dôchodcom, neza-
mestnaným, rodičom na mater-
skej dovolenke, študentom a pod.

Pri rozhodovaní 
sa o cenách 
vstupeniek 
a miere dotácie 
vždy zvažujeme aj 
pridanú hodnotu 
konkrétneho 
podujatia, ktorú 
prináša nielen 
festivalu, ale aj 
jeho návštevníkom 
a kultúrnej scéne 
mesta.

Dotácia na vstupenku, resp. náv-
števníka, závisí od typu podujatia. 
Tematické degustácie židovských 
špecialít sú atraktívne, vieme ich 
pokryť zo vstupného. Opačným 
prípadom je napr. dvojdňový wor-
kshop vedený dvoma lektormi 
pre desiatich účastníkov, ktorý je 
stopercentne dotovaný. Pri roz-
hodovaní sa o cenách vstupeniek 
a miere dotácie vždy zvažujeme 
aj pridanú hodnotu konkrétneho 
podujatia, ktorú prináša nielen 
festivalu, ale aj jeho návštevníkom 
a kultúrnej scéne mesta.

Crowdfundingové kampane, na 
ktoré po „vyschnutí“ zdrojov 
z EHMK vsadili viaceré kultúr-
ne organizácie a festivaly v Koši-
ciach sme nerobili, pretože verej-
nosť, ktorú náš produkt – festival 
zaujíma, ho podporuje samotným 
zakúpením vstupeniek. Návštev-
níkov sa skôr snažíme motivovať 
k včasnému zakúpeniu lístkov 
zvýhodnením cien v predpredaji.

Cesta nahor eskalátorom
Posun v dlhodobom plánovaní 
festivalu Mazal tov sme dosiahli 
aj vďaka účasti vo vzdelávacom 
programe Escalator. Ten od roku 
2013 organizuje nezisková orga-
nizácia Creative Industry Košice. 
Escalator je intenzívny program 
na vzdelávanie a profesionalizá-
ciu ľudí pôsobiacich v kreatívnom 
priemysle. Je určený pre umelcov, 
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kultúrne centrá a organizácie. Do 
Escalatora sme sa prihlásili po pr-
vom ročníku festivalu Mazal tov 
a boli sme jeho súčasťou dva roky 
(2013, 2014).

Na začiatku Escalatora sme absol-
vovali vstupný „audit“ týkajúci sa 
našej organizácie aj samotného 
festivalu. Na základe osobných 
hĺbkových rozhovorov so skúse-
nými mentormi Paulom Bogenom 
a Sandym Fitzgeraldom sme iden-

Profesionálny 
aj osobný rast 
v Escalatore 
nám umožnil 
lepšie odolávať 
problémom 
a predísť vyhoreniu.

tifikovali silné aj slabé stránky 
a následne riešili naše kľúčové 
potreby. Pod ich vedením sme si 
ujasnili hodnoty, poslanie a ví-
ziu festivalu, veľa sme rozmýšľali 
o rozvoji publika, pracovali sme 
na organizačnej štruktúre, dlho-
dobej stratégii a trojročnom biznis 
pláne. V neposlednom rade nám 
Paul a Sandy pomohli získať po-
trebný nadhľad nad prostredím, 
v ktorom žijeme a pracujeme. Pro-
fesionálny aj osobný rast v Escala-

tore nám umožnil lepšie odolávať 
problémom a predísť vyhoreniu. 
Možnosť diskutovať o svojich pro-
jektoch s ľuďmi, ktorí sú skúsenej-
ší, odporúčame každému. 

Komplexnejší pohľad na drama-
turgický profil festivalu, jeho 
programovanie a prácu s publi-
kom podáva súvisiaci článok „Roz-
voj publika na príklade festivalu 
Mazal tov“.
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ROZVOJ PUBLIKA 
NA PRÍKLADE 

FESTIVALU 
MAZAL TOV

Článok pojednáva o tom, ako pristu-
pujeme k práci s publikom pri organi-
zovaní Festivalu židovskej kultúry Ma-
zal tov. Problematika rozvoja publika 
je mimoriadne komplexná, preto sa 
zameriame hlavne na otázky súvisia-
ce s dramaturgiou. Článok nadväzuje 
na text „Príbeh Festivalu Mazal tov“, 
v ktorom sa čitateľ môže dozvedieť 
viac o našich skúsenostiach z uplynu-
lých piatich rokov.

Kultúra a umenie zohrávajú v spo-
ločnosti významnú úlohu. Majú 
schopnosť vzdelávať, odstraňovať 
bariéry, angažovať jednotlivcov 
aj komunity, rozvíjať spoločen-
ský dialóg a zlepšovať prostredie, 
v ktorom žijeme. Pre kultúrne 
organizácie je dôležité dôkladne 
poznať svoje publikum, jeho oča-

kávania, potreby a vychádzať mu 
v ústrety dramaturgiou, kvalit-
nými službami, ale aj spôsobom 
komunikácie. Organizátori by ne-
mali zabúdať ani na deti a mládež, 
pestovať v nich záujem o umenie, 
pretože v nich si vychovávame 
svojich budúcich návštevníkov.

Starostlivosť o publikum a jeho 
rozvoj je pre nás – organizátorov 
Festivalu židovskej kultúry Mazal 
tov, jedným z kľúčových faktorov 
vplývajúcich na dramaturgiu, dl-
hodobé plánovanie, marketing, 
komunikáciu aj samotný spôsob 
organizácie festivalu Mazal tov. 
Naša cesta viedla od intuitívnej 
skladby programu v začiatkoch 
festivalu k premyslene vystavanej 
koncepcii, ktorá do stredu záujmu 
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kladie návštevníka a jeho potre-
by. Prvý ročník v roku 2012 sme 
pripravovali iba s existujúcimi 
skúsenosťami z dovtedajšej pra-
xe, bez exaktnej predstavy o tom, 
komu má byť festival určený. Ve-
deli sme, že ho nechceme robiť 
ako uzavreté podujatie výlučne 
pre členov židovskej komunity, 
naopak, naším cieľom bolo židov-
skú kultúru popularizovať a teda 
predstaviť ju širokej verejnosti. 

Spojiť sa s najlepšími
Na začiatku sme mali vzor, ku kto-
rému sme vzhliadal – bol ním Fes-
tival židovskej kultúry v Krakove, 
najväčšie a najznámejšie podu-
jatie tohto druhu na svete. Festi-
val ponúkajúci každý rok takmer 
300 podujatí počas desiatich dní 
a ktorý navštívi 30 000 účastníkov 
z celého sveta, je pre nás dodnes 

nedosiahnuteľným cieľom, no jeho 
programová kvalita zostáva stálou 
inšpiráciou. Skôr, než sme začali 
konkrétne plánovať prvý ročník 
Mazal tov, stretli sme sa s riadi-
teľom krakovského festivalu Ja-
nuszom Makuchom. Janusz nášmu 
zámeru vyjadril podporu a aj 
prakticky pomohol. Sprostredko-
val nám pre prvý ročník festivalu 
dve zvučné mená – Franka Lon-
dona, člena slávnych the Klezma-
tics a skvelého jazzového saxofo-
nistu Paula Shapiroa z formácie 
Midnight Minjan. Aby sme niko-
ho nekopírovali, pripravili sme 
s týmito hudobníkmi originálny 
program – vyzvali sme ich k spo-
lupráci so slovenskými kapelami. 
Tieto spojenia priniesli jedinečný, 
neopakovateľný umelecký zážitok. 
Okrem dvoch ústredných koncer-
tov sme do festivalu zaradili aj li-
terárno-hudobný večer, výstavu 
a prednášku o židovských osob-
nostiach Košíc, hudobný aj taneč-
ný workshop, výtvarnú dielňu 
pre deti a komentované prehliad-
ky židovských pamiatok Košíc. Pi-
lotný ročník mal vynikajúcu náv-
števnosť, nadšené ohlasy laickej 
aj odbornej verejnosti. 

Poznať svoje publikum
S vysoko nastavenou latkou aj 
očakávaniami sme vstupovali do 
druhého ročníka. Ten bol dopo-
siaľ najväčší, čo do počtu podujatí, 

Organizátori by 
nemali zabúdať ani 
na deti a mládež, 
pestovať v nich 
záujem o umenie, 
pretože v nich 
si vychovávame 
svojich budúcich 
návštevníkov.
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Pilotný ročník 
mal vynikajúcu 
návštevnosť, 
nadšené ohlasy 
laickej aj odbornej 
verejnosti.

návštevnosti aj rozpočtu. Súvise-
lo to s tým, že v roku 2013 boli Ko-
šice Európskym hlavným mestom 
kultúry a od festivalu očakávalo, 
že pri tejto príležitosti postaví 
veľkolepý program na svetovej 
úrovni. Toto očakávanie bolo na-
plnené. 

Už vtedy sme však premýšľali, 
kam sa má Mazal tov uberať ďalej. 
Počas festivalu sme uskutočnili 
dotazníkový prieskum s návštev-
níkmi. Potrebovali sme získať čo 
najviac informácií o našom pub-
liku, aby sme mohli zodpoved-
ne plánovať nasledujúce aktivity. 
Z prieskumu o. i. vyplynulo, že sa 
potrebujeme zamerať na získanie 
mladej generácie (do 24 rokov), 
pretože tá mala v publiku nízke 
zastúpenie. 

Udržať existujúce a získať 
nové publikum
Vždy existujú dve skupiny publi-
ka. Prvou z nich je publikum, kto-
ré už máme. Náš festival pozná 
a aspoň raz v živote ho navštívilo. 
Na túto skupinu sme zamerali ak-
tivity, ktoré budujú komunitu, sil-
ný vzťah a osobný záujem o našu 
činnosť. Jednou z nich bolo ne-
formálne umelecko-vzdelávacie 
podujatie Byť Židom (Being a Jew). 
Zorganizovali sme ho v apríli 2015, 
mimo festivalového termínu a po-
zvánky sme rozoslali ľuďom, ktorí 

odoberali festivalový newsletter. 
Účastníci mali príležitosť v prie-
behu celého dňa bezplatne navští-
viť košické synagógy, vypočuť si 
prednášku o židovských zvykoch, 
vychutnať si tradičnú hudbu, jedlo 
a na záver si tiež uctili pamiatku 
obetí holokaustu. Bol to priestor 
pre neformálne diskusie, dôklad-
nejšie objavovanie židovskej his-
tórie a kultúry, ktorý umožnil 
prehĺbenie vzťahu, aký návštev-
níci majú k našej organizácii a na-
šim aktivitám. 

Druhou skupinou je potenciálne 
publikum, ktoré festival Mazal tov 
doposiaľ nepozná. Keďže v súčas-
nosti si ľudia vyberajú z nepreber-
ného množstva voľnočasových ak-
tivít, nestačí im našu činnosť iba 
predstaviť, ale musíme ich ako 
potenciálne publikum presvedčiť, 
že naša produkcia je práve to, čo 
ich zaujíma. 

Cieľovú skupinu, ktorú sme chceli 
osloviť, sme si potrebovali jed-
noznačne stanoviť, aby nedochá-
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dzalo k plytvaniu časom, finan-
ciami a energie. Rozhodli sme sa 
sústrediť na generáciu mladých 
dospelých (vek 18 – 24 rokov), kto-
rí navštevujú kultúrne podujatia 
v Košiciach a taktiež na deti pred-
školského a mladšieho školského 
veku.

Vo všeobecnosti 
sme sa v priebehu 
piatich rokov 
posunuli od 
známych mien 
k objavovaniu 
nového sviežeho 
umenia aktuálne 
vznikajúceho 
v Izraeli a v Európe.
Festivalový program nasledujú-
cich ročníkov sme preto začali 
výraznejšie orientovať na súčas-
nú umeleckú tvorbu s potenciá-
lom osloviť túto cieľovú skupinu. 
Síce sme v programe zachovali aj 
osvedčené žánre, napr. klezmer, 
ale ponúkame ho v inovovanej, 
menej tradičnej podobe. Vo vše-
obecnosti sme sa v priebehu pia-
tich rokov posunuli od známych 
mien k objavovaniu nového svie-
žeho umenia aktuálne vznikajúce-
ho v Izraeli a v Európe. Postupne 
sme programovú ponuku rozšíri-

li o filmy, komiks či bábkové di-
vadlo pre deti. Prispôsobili sme aj 
lokácie – podujatia sme organizo-
vali na miestach, kde sa združuje 
komunita mladých ľudí, kam cho-
dí za kultúrou.  

Tieto zmeny sa v zložení publika 
neodzrkadlili okamžite, ani sme 
to neočakávali. Vekový priemer 
festivalových návštevníkov sa 
však postupne znižuje.

Veľmi stručne 
o marketingu
O brandingu, marketingu a PR 
festivalu by mohol pojednávať sa-
mostatný článok. Spomeňme as-
poň toľko, že po troch ročníkoch 
sme zmenili logo a dizajn vizuál-
nej komunikácie festivalu. Pôvod-
né logo, ktoré vznikalo v časovej 
tiesni, v náznakoch zobrazovalo 
hlavu židovského muža s jarmul-
kou. Časom sme si však uvedomi-
li, že práve týmto stereotypom sa 
chceme vyhnúť. Základom nové-
ho loga a dizajnu sa stal trojuhol-
ník ako základný element židov-
skej „Dávidovej hviezdy“, tento 
odkaz však nie je prvoplánový.

V priebehu piatich rokov sme vý-
razne zredukovali pôvodne veľké 
objemy analógovej tlačenej re-
klamy (plagáty, citylighty, letáky) 
a dnes je naším hlavným komuni-
kačným médiom Facebook. Na so-
ciálnych sieťach môžeme pôsobiť 
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na oba druhy publika – to, ktoré 
už máme sa formuje do komunity 
a buduje si spolupatričnosť k fes-
tivalu, potenciálne publikum je 
potom vďaka existujúcim spoje-
niam na sieti ľahko dosiahnuteľ-
né. Sociálne siete sú tiež možným 
nástrojom pre získavanie spätnej 
väzby a názoru publika. O fes-
tivale informujeme aj v masmé-
diách, printových a digitálnych 
denníkoch – tieto prostriedky sa 
v prieskumoch preukázali ako 
účinné.

Rozvoj publika je kontinuálny 
aktívne riadený proces, ktorým 
podporujeme každého svojho náv-
števníka a potenciálneho náv-
števníka v nadväzovaní dôvery. 
Nie vždy je jednoduché si dôve-
ru získať, preto sa usilujeme o to, 
aby sme návštevníkov festivalu 
Mazal tov nesklamali. Dôležitý je 
nielen samotný program a ume-
lecká produkcia festivalu, ale aj 
kvalita organizácie, poskytovaný 
komfort, jednoduchý prístup k in-
formáciám a ľudský prístup.
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Východné pobrežie je občianske 
združenie, ktoré formálne vznik-
lo vo februári roku 2009, ale rôz-
ne neformálne aktivity pod týmto 
názvom začalo vytvárať už v ro-
koch 2006 a 2007. Formalizácia 
právneho štatútu súvisela s jas-
nejšou koncentrovanou predsta-
vou portfólia aktivít a s plánmi 
získavať na ich realizáciu zdroje 
z verejných financií, grantových 
a dotačných schém. 

„Východné pobrežie hľadá, obnovuje, 
vytvára, udržuje, vylepšuje a dbá na 
mestský charakter miest a sídiel.“ 
To bolo prvé a doteraz platné zhr-
nutie vízií mladých ľudí, ktorí sa 
po rokoch štúdií v iných mestách 
a krajinách vrátili do rodného 
mesta Košice s cieľom využiť na-
dobudnuté vedomosti a skúsenosti 

na zlepšenie kultúrneho a verejné-
ho života vlastného rodiska. Naše 
zázemie a vzdelanie bolo v oblas-
tiach architektúry, filmu, dizajnu 
a filozofie a tomu zodpovedal aj 
program a zoznam aktivít, ktoré 
sme začali živelne realizovať. 

Do roku 2013 sme pripravili-
takmer dvesto aktivít/podujatí/
akcií, v ktorých s nami spolupra-
covalo takmer tisíc ľudí a výstupy 
mohlo vidieť/čítať/užívať viac ako 
devätnásť tisíc prijímateľov. Akti-
vity sa rôznili od prezentačných 
večerov Pecha Kucha Night, dis-
kusného fóra o živote na panelo-
vých sídliskách Fórum 13 poscho-
dí, cez organizovanie prednášok, 
workshopov, prieskumov, koncer-
tov až po vydávanie kníh a platní, 
vytvárania mestských hier, inter-
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vencií vo verejných priestoroch 
alebo natáčania videí. Pre malú 
neštruktúrovanú organizáciu 
v permanentnom časovom a fi-
nančnom sklze to bol príjemný 
objem a obsah na chválenie sa, ale 
zároveň sme pociťovali vyprázd-
nenie a zaostávanie za stanove-
nými predstavami, pokles kvality 
našich výstupov a čoraz menšiu 
mieru angažovania sa základ-
ných členov Východného pobre-
žia. Navyše, nikdy sme nedispo-
novali vlastným priestorom, kde 
by sme mohli koncentrovať našu 
produkciu, prípadne pomôcť roz-
počtu postavením vlastného baru 
či občerstvenia. 

Preto sme sa na jar roku 2013 pri-
hlásili do rozvojového programu 
Escalator, ktorý v Košiciach orga-
nizovala nezisková organizácia 
Košice 2013, ktorú dnes poznáme 
pod menom Creative Industry Ko-
šice.

Naše očakávania boli jednoduché: 
dozvedieť sa, čo robíme zle a sys-

tematickými krokmi to napraviť. 
Ešte pred vstupom do programu 
sme vedeli, že naša závislosť na 
grantových schémach a nevyrov-
nané zdroje financovania sú dlho-
dobo neudržateľné a ešte v roku 
2012 sme radikálne znížili počet 
projektov závislých od dotácií a aj 
celkový podiel peňazí z verejných 
peňazí v ročnom rozpočte. Náš 
intuitívny prístup k témam a for-
mám sa celkom rýchlo vyčerpal 
a napriek niekoľkým rokom ak-
tívnej práce a solídnych výsledkov 
sme nedokázali prekročiť limity 
a podobu neustále začínajúcej 
a formujúcej sa organizácie. 

Naším mentorom bol Sandy Fitz-
gerald, skúsený a rešpektovaný 
kultúrny operátor z Írska, známy 
zo svojho pôsobenia v štruktúrach 
medzinárodnej siete nezávislých 
kultúrnych centier Trans Europe 
Halles (TEH).

Kľúčovými momentmi našej účas-
ti v programe Escalator v roku 
2013 bola analýza aktuálneho sta-
vu organizácie a jej konfrontova-
nie s nastolenou víziou, študijný 
pobyt v Tallinne a vstup Východ-
ného pobrežia do siete Trans Eu-
rope Halles. 

Analýza potvrdila naše predpo-
klady, že pracujeme na príliš veľa 
témach s výrazne slabou kapaci-
tou ľudí. Druhú polovicu roka 2013 

Naše očakávania 
boli jednoduché: 
dozvedieť sa, 
čo robíme zle 
a systematickými 
krokmi to napraviť.
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Náš intuitívny 
prístup k témam 
a formám sa 
celkom rýchlo 
vyčerpal a napriek 
niekoľkým rokom 
aktívnej práce 
a solídnych 
výsledkov sme 
nedokázali 
prekročiť limity 
a podobu neustále 
začínajúcej 
a formujúcej sa 
organizácie.

a programu Escalator sme venova-
li triedeniu a prehodnocovaniu ak-
tivít, ktorým sme sa dovtedy veno-
vali. Väčšiu časť výstupov, podujatí 
a akcií sme od tohto času prestali 
robiť. Vďaka tomu sa nám uvoľ-
nili kapacity (finančné, časové, 
komunikačné) na komplexnejšie 
projekty, hľadanie relevantných 
partnerov v zahraničí a z takmer 
produkčnej organizácie sme sa po-
stupne začali pretvárať na entitu 
sústredenú na mestský výskum.

Študijný pobyt v Tallinne a vstup 
do siete Trans Europe Halles na 
TEH Meetingu v Marseille sú dve 
rôzne podoby medzinárodného 
sieťovania. V Tallinne sme sa 
stretli s niekoľkými organizá-
ciami venujúcimi sa veľmi po-
dobným témam ako Východné 
pobrežie. Ich medzinárodné kon-
takty prísne sledovali príbuznosť 
v odvetviach alebo regióne a mali 
skôr bilaterálnu a multilaterál-
nu podobu projektového cha-
rakteru, ktorá sa menila podľa 
potrieb. Trans Europe Halles na 
druhej strane v pravidelných in-
tervaloch rozširuje počet svojich 
členov, z ktorých drvivá väčšina 
disponuje vlastným priestorom 
s pravidelným programom po-
zostávajúcim primárne z kultúr-
nych predstavení. Členovia si me-
dzi sebou intenzívne vymieňajú 
poznatky a skúsenosti a vstupujú 
do spoločných projektov. Z oboch 

modelov sme sa snažili vziať naj-
lepšie detaily a skombinovať ich 
pre svoje potreby. 

Do programu Escalator sme boli 
prizvaní aj v roku 2014. Oba roky 
sme využili na zintenzívnenie 
vedomostí a poznania o riadení 
organizácie, finančnom a strate-
gickom plánovaní, snažili sme sa 
tieto možnosti rozšíriť medzi čo 
najviac členov Východného po-
brežia. Prešli sme aj veľmi dôleži-
tou otázkou, či sa uchádzať o vlast-
ný priestor s denným programom, 
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Východné 
pobrežie sa 
venuje mapovaniu 
a rozvoju verejných 
priestorov, 
verejného života 
a aktívneho 
občianstva v meste 
Košice a jeho okolí.

alebo nie. Za týmto účelom sme 
vycestovali na seminár Creative 
Strategies of Sustainability do ber-
línskeho centra uFa. S mentorom 
Sandy Fitzgeraldom sme však do-
šli k spoločnému rozhodnutiu, že 
starostlivosť o nehnuteľnosť a pro-
dukciu programu by nás znova 
mohla odviesť od našej pôvodnej 
náplne – mestského výskumu. 
Preto sme plány na vlastnú budo-
vu alebo fyzický priestor odložili 
na neurčito. 

Praktické výsledky rozvojové-
ho programu Escalator sa začali 
ukazovať už v rokoch 2014 a 2015. 
Ročný rozpočet Východného po-
brežia je od tohto obdobia tvore-
ný príjmami z verejných zdrojov 
len z približne dvoch pätín. Vyšší 
podiel získavajú vlastné zdroje, 
ktoré získavame vytváraním pro-
duktov a ponúkaním služieb. 

V roku 2015 sme sa zapojili do 
dvoch medzinárodných projek-
tov. 

Hlavnou úlohou prvého z nich, 
dvadsaťštyri mesačného progra-
mu Creative Spaces, bolo zmapovať 
podmienky neformálnych skupín 
mladých ľudí do dvadsaťpäť rokov, 
na základe ktorých môžu vytvárať 
vlastné miesta a priestory s tvori-
vým obsahom. Išlo o spoluprácu 
deviatich organizácií z celej Euró-
py, Východné pobrežie nad rámec 
bežnej spolupráce prispelo aj ka-
pacitami na dokumentovanie vi-
deí a dizajn konečných výstupov 
projektu.

Druhý projekt Viablity 2.0 je roz-
vojovým programom pre lídrov 
miestnych komunít a organizuje 
ho pražská Nadace Via. Osemnásť-
mesačný program spojil šestnásť 
predstaviteľov organizácií z kra-
jín strednej a východnej Európy. 
Východné pobrežie vďaka tomu-
to programu našlo partnerov vo 
Varšave a Prahe, s ktorými sme 
v decembri 2016 začali pracovať 
na vývoji projektu Nemiesta o no-
vom využívaní verejných priesto-
rov v mestách.

Dnes, po transformácií organi-
zácie, môžeme jasne vymenovať 
náš operačný priestor. Východné 
pobrežie sa venuje mapovaniu 
a rozvoju verejných priestorov, ve-
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rejného života a aktívneho občian-
stva v meste Košice a jeho okolí. Na 
dosiahnutie týchto cieľov používa 
rôznorodé nástroje – prezentačné 
formy, publikačnú činnosť a in-
tervencie. Od sformulovania prvej 
vízie prešlo osem rokov. Vízia je 
stále platná, ale jej efektívne napĺ-
ňanie je možné až teraz, po množ-
stve pokusov a omylov a najmä 
absolvovaní dvoch rozvojových 
programov. 

Rozvojové programy a predovšet-
kým medzinárodná spolupráca 
a sieťovanie sú pre organizáciu 
tvaru a veľkosti, akú má Východ-
né pobrežie nevyhnutnou súčas-
ťou prežitia a následného rozvíja-
nia sa.

VÝCHODNÉ POBREŽIE



ZMENA INVESTÍCIOU DO KULTÚRY



/223

V roku 2013 niesli Košice titul 
Európske hlavné mesto kultúry 
(EHMK). Titul, ktorý v sebe okrem 
vizibility a európskej spolupráce 
priniesol aj množstvo energie pre 
naštartovanie zmeny. 

Keď sa v roku 2006 a 2007 formo-
vali začiatky projektového tímu 
a mesto sa rozhodovalo, s akou 
ideou do kandidatúry vstúpi, v ne-
závislom kultúrnom centre IC 
Culture train pracovala skupina 
dobrovoľníkov, skupina mladých 
ľudí s entuziazmom. Táto skupi-
na prezentovala zástupcom mes-
ta projekt, ktorý bol komplexný 
a ambiciózny.

Projekt s názvom INTERFACE čer-
pal inšpiráciu z aktuálnych tren-
dov a prístupov v západnej Európe, 
kde sa už niekoľko desaťročí reali-
zovali projekty transformácie za-
staralej a opustenej infraštruktúry, 

a to najmä industriálnej alebo vo-
jenskej. Ako nástroj revitalizácie 
v mnohých prípadoch funguje sprí-
stupnenie takýchto objektov kultú-
re, príp. iným formám občianskej 
tvorivosti či aktivizmu – v zmysle 
aktivizácie komunít v určitých, 
často znevýhodnených oblastiach 
mesta. Príkladmi takýchto prístu-
pov sú Berlín, východný Londýn 
alebo oblasť Porúrie v Nemecku.

Pre Košice sa tento prístup stal 
hlavným motívom tak v koncipo-
vaní investičných projektov, ako 
aj v ich programovom nastavení. 
Dvoma najdôležitejšími líniami 
projektu sa tak stali podpora kre-
atívneho priemyslu a komunitný 
rozvoj popri línii medzinárodnej 
spolupráce.

Projekt pre rok 2013 prišiel s ví-
ziou, ktorej súčasť tvoril aj kreatív-
ny priemysel. „Vízia Košíc je víziou 
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založenou na hlbšom pochopení 
súčasného kultúrneho prostredia, 
trendov, hodnôt a procesov v ži-
vote, tvorbe a umení. Vglobálnom 
svete sa poloha kultúry a umenia 
dá už len ťažko definovať súradni-
covým systémom, ťažko sa hľadá 
ako bod na mape, pretože prestu-
puje celý priestor, jej zložky sa 
v ňom stretávajú, navzájom sa spá-
jajú a ovplyvňujú v reálnom čase. 
Žijeme v dobe siete, v ktorej všet-
ko so všetkým súvisí, a každý jej 
element je rovnako dôležitý. Ko-
šice našej projektovej vízie teda 
nemajú nereálnu ambíciu stať 
sa stredom diania, ale miestom, 
vďaka ktorému ľudia komuniku-
jú navzájom, s kultúrou, s celou 
Európou. Košice sa chcú stať IN-
TERFACEom, poskytujúcim obča-
novi – užívateľovi prístup k dô-
ležitému softvéru – kultúre, aby 

jej prostredníctvom poznával svet 
i sám seba.“

Cieľom projektu bolo vytvoriť pro-
stredie pre interakciu rôznych 
sfér kultúrneho a spoločenského 
života. Vytvoriť priestor, v ktorom 
skupiny, témy, oblasti a jednotlivci 
nájdu nový spôsob komunikácie 
a spolupráce. Projekt obsahoval 
špecifické kroky a systémové opat-
renia pre rozvoj kultúry a kre-
atívneho priemyslu. Na úrovni 
lokálnych politík riešil hlavne 
transformáciu systému podpory 
kultúry, grantovú podporu, pod-
poru podnikania v oblasti kreatív-
nych odvetví, systém vzdelávania 
a rozvoj talentu a profesionálnych 
zručností.

Projekt si zvolill jasnú taktiku, 
čo sa týka realizovania inves-
tičných projektov. Každý z nich 
predstavoval rekonštrukciu ale-
bo revitalizáciu už existujúcej 
infraštruktúry, ktorá sa zmenou 
funkcie stala prístupnou obyva-
teľom mesta. Kultúrny a umelecký 
program, komunitné aktivity a ve-
rejný priestor sa stali v meste dô-
ležitou súčasťou kultúrnej ponuky. 
Košice získali niekoľko desiatok 
tisíc štvorcových metrov kvalit-
nej infraštruktúry, ktorá spĺňa tie 
najvyššie európske štandardy. Za 
všetky projekty je dôležité spome-
núť najmä tieto:

Vízia Košíc je víziou 
založenou na 
hlbšom pochopení 
súčasného 
kultúrneho 
prostredia, trendov, 
hodnôt a procesov 
v živote, tvorbe 
a umení.
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Kasárne/Kulturpark 
Areál kasárenských budov z konca 
19. storočia je zasadený do histo-
rického parku významnej hodnoty. 
Nachádza sa v bezprostrednej blíz-
kosti centra mesta. Rekonštrukciou 
budov vzniklo komplexné zázemie 
pre tvorbu, prezentáciu a podporu 
umenia a súčasnej kreatívnej, au-
tentickej a experimentálnej kultú-
ry a priestor pre tvorbu a podporu 
multižánrovej umeleckej produk-
cie. 

Kunsthalle/Hala umenia
Budova starej krytej plavárne je 
považovaná za jednu z architek-
tonicky najhodnotnejších budov, 
postavených na prelome 50. a 60. 
rokov 20. storočia. Po prasknutí 
bazénového telesa vplyvom sta-
tických porúch, spôsobených po-
klesom hladiny spodnej vody, bola 
začiatkom 80. rokov činnosť pla-
várne ukončená. Po rekonštrukcii 
vznikol moderný priestor pre me-
dzinárodné výstavy vizuálneho 
umenia. 

SPOTs/Výmenníky
Výmenníkové stanice v okrajových 
častiach mesta boli postavené v 60. 
a 70. rokoch 20. storočia. Rozvo-
jom a miniaturizáciou technoló-
gií mnohé stratili svoju pôvodnú 
funkciu. Sídliská pritom mali pod-
dimenzovanú kultúrnu infraš-

truktúru. Rekonštrukciou ôsmich 
výmenníkov získali okrajové čas-
ti mesta nové priestory pre komu-
nitný rozvoj a kultúru na lokálnej 
úrovni. 

Ďalšie projekty ako rekonštrukcia 
Amfiteátra, Uličky premesiel či re-
vitalizácia parkov priniesli mestu 
nový kvalitný verejný priestor. 

Rekonštrukciou 
ôsmich 
výmenníkov 
získali okrajové 
časti mesta nové 
priestory pre 
komunitný rozvoj 
a kultúru na 
lokálnej úrovni.
Projekt EHMK však nebol ener-
giou iba pre aktivity mesta. K vy-
tvoreniu kultúrnej infraštruktú-
ry prispeli aj partneri ako Košický 
samosprávny kraj či Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky. 

Dôležitou súčasťou celého proce-
su však boli nezávislé kultúrne 
organizácie a jednotlivci, ktorí 
reálne tvoria prostredie v meste 
a snažia sa svojou tvorbou a ak-
tivitou prispievať k zlepšovaniu 
profilu mesta.

ZMENA INVESTÍCIOU DO KULTÚRY
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Dostupnosť kultúry 
sa zvýšila aj mimo 
mestského centra 
a na sídliskách, 
čím sa podarilo 
decentralizovať 
kultúru aj 
geograficky do 
okrajových častí 
mesta.

Počas prípravy projektu vzniklo 
alebo sa do nej zapojilo niekoľko 
dôležitých organizácií, ktoré v sú-
časnosti patria medzi profilových 
hráčov košickej kultúrnej scény 
a ich podujatia a aktivity sú obľú-
bené a vyhľadávané množstvom 
divákov. Za najdôležitejšie mô-
žeme považovať organizácie ako 
Tabačka Kulturfabrik – najväčšie 
neštátne kultúrne centrum, DIG 
Gallery – galériu nových médií, 
projekt umeleckých rezidencií 
K.A.I.R, Street Art Communica-
tion – OMG otvorená mestská galé-
ria, MAZAL TOV festival, Východ-
né pobrežie, Cinefil – Kino Úsmev, 
Matrioshka festival, Divadlo Na 
Peróne, Chat – centrum artetera-
pie alebo profilový festival Bie-
la Noc. Tieto organizácie, a tiež 
mnohé ďalšie, dlhodobo fungujú 

v meste a aj po roku 2013 aktív-
ne napĺňajú to, čo projekt mestu 
priniesol a tým ho robia atraktív-
nejším a lepším miestom pre jeho 
obyvateľov a návštevníkov. 

Podstatným faktom zostáva, že 
mesto využilo ponúknutú príleži-
tosť a dokázalo použiť projekt pre 
svoj rast. Ten nastal najmä v me-
dzinárodnom presahu a sieťovaní, 
ktoré so sebou EHMK prinieslo. 
Nezanedbateľným bol aj ekono-
mický a reputačný dopad projektu 
na mesto a región. 

Z prieskumu, ktorý realizovala 
Technická univerzita v Košiciach 
vyplynulo, že košická kultúra 
omladla. Takmer tretinu návštev-
níkov podujatí EHMK tvorili štu-
denti. 

Program EHMK mal aj inkluzívny 
charakter. Na programe partici-
povali aj nižšie príjmové skupi-
ny – nezamestnaní a dôchodcovia. 
S projektom sa postupne stotožnili 
všetky vekové kategórie obyvate-
ľov. Novým obľúbeným kultúrnym 
žánrom, ktoré prinieslo EHMK 
je umenie vo verejnom priestore. 
Ďalším pozitívom je, že kultúrne 
podujatia navštevuje pravidelne 
viac Košičanov. Dostupnosť kultú-
ry sa zvýšila aj mimo mestského 
centra a na sídliskách, čím sa po-
darilo decentralizovať kultúru aj 
geograficky do okrajových častí 
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mesta. Košičania boli spokojní aj 
s kvalitou podujatí. Prevažuje po-
zitívne hodnotenie. Takmer 90 % 
respondentov by odporučilo pria-
teľom navštevovať akcie EHMK. 

Výsledky prieskumu ukázali, že 
verejnosť si obľúbila umenie vo 
verejnom priestore, ktoré bolo 
ako žáner pre Košičanov novin-
kou. 

Pokiaľ ide o ponuku, kvalitu a do-
stupnosť kultúry, je nepochybné, 
že sa zvýšila sa dostupnosť kul-
túrnych aktivít mimo centra mes-
ta, resp. na sídliskách. Košičania 
boli spokojní s ponukou a kvali-
tou podujatí.

Z výsledkov prieskumu je nutné 
spomenúť nasledovné: 

• Ekonomické aktivity EHMK 
dokázali zvýšiť regionálny HDP 
o 70 mil. € – cca 1 % HDP kraja. 

• 62 % obyvateľov by bolo ochot-
ných ročne prispievať v priemere 
7,97 € na udržanie odkazu EHMK. 

• Celková odhadnutá hodnota 
projektu pre obyvateľov mesta 
je približne 2,3 mil. € v ročných 
platbách. 

• Košice zažili rýchlu generačnú 
erupciu, ktorá zmenila atmosféru 
mesta a pozitívne zasiahla do jeho 
interného aj externého imidžu. 

• Napriek tlaku na kvalitu pod-
ujatí pre náročnejšieho diváka 
sa projekt nestal elitárskym ani 
splývajúcou „všehochuťou“ s cie-
ľom uspokojiť každého – ideové 
nastavenie a ciele sa presadili. 

• Hlavné ciele projektu EHMK 2013 
boli stanovené dosť rozdielne – dl-
hodobejšie oproti zjednodušené-
mu ponímaniu projektu ako byť 
európskou metropolou kultúry na 
jeden rok. V tom sa prejavoval roz-
por medzi komunikáciou projektu 
a očakávaniami obyvateľov. 

• Prostredníctvom rezidencií, 
návštev expertov na kreatívnu 
ekonomiku a rozvoj mesta, mobilít 
kultúrnych organizátorov sa získa-
li skúsenosti a znalosti pre ďalšie 
pokračovanie a generovanie 
nových nápadov. 

Mesto projektom získalo viac než 
len infraštruktúru, získalo skú-
senosť s implementáciou najväč-
šieho kultúrneho projektu v deji-
nách Slovenska. Jeho komplexnosť 
a efekty sa budú prejavovať ešte 
niekoľko rokov po ukončení a skú-
senosť umožní jednoduchšie pri-
jímanie výziev a zmien, ktoré so 
sebou takýto počin prináša.
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Západoslovenské mesto Trnava je, 
aj keď sa to napriek rozdielnosti v 
počte obyvateľov nemusí zdať, v po-
dobnej situácii ako Košice. Dôvody 
sú však často opačné. Debatu o po-
trebe rozvoja kultúry, cestovného 
ruchu a kreatívneho priemyslu 
podnietili pred rokmi v Košiciach 
aj obavy z odchodu železiarní, naj-
väčšieho zamestnávateľa v regió-
ne, či všeobecná potreba vytvoriť 
dostatok nových pracovných prí-
ležitostí.

Trnava naproti tomu, ako centrum 
Trnavského samosprávneho kraja, 
ktorý je síce najmenší rozlohou aj 
počtom obyvateľov, ale sídli v ňom 
až pätina slovenského priemyslu, 
nemá voľné pracovné sily. Ďalší 
rozvoj regiónu a samotného mesta 
tak už nie je možný štandardným 
spôsobom. Veľkí investori tu už 
nemôžu prísť a už len rozširova-
nie výroby u tých súčasných vy-
tvára potrebu tisícov až desaťtisí-
cov nových pracovníkov z iných 
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kútov Slovenska či zo zahraničia. 
V takejto atmosfére je tak veľmi 
náročné otvoriť na úrovni mesta 
debatu o rozvoji podnikania a za-
mestnanosti.

Predispozície
Mesto Trnava má však vynikajúce 
predpoklady pre rozvoj kultúrne-
ho a kreatívneho priemyslu. Za 
hovorí nielen blízkosť k veľkým 
hospodárskym sídlam ako Brati-
slava, Viedeň či Brno, ale aj, oproti 
hlavnému mestu, niekedy až polo-
vičné náklady na život. Je jedno-
ducho veľmi ľahké žiť a pracovať 
v Trnave, a pritom mať klientov 
v Bratislave, a to aj pre začínajú-
cich freelancerov. Rýchlikom trvá 
cesta Trnava – Bratislava iba 25 
minút, čo je menej ako trvá cesta 
z okrajových častí Bratislavy do 
jej centra.

Výrazným a dosiaľ prevažne ne-
využitým zdrojom rastu je mladá 
pracovná sila, ktorá každý rok 
opúšťa brány trnavských univer-
zít. V meste je viac ako pätnásť-
tisíc študentov. Väčšina z nich 
však končí odbory, s ktorými sa 
priamo v Trnave nevedia uplat-
niť, a tak odchádzajú do Bratisla-
vy, prípadne sa vracajú do svojich 
domovských regiónov. Trnava je 
totiž sídlom najmä strojárenského 
priemyslu. Pracovných miest pre 
absolventov humanitných a spo-
ločenských vied je tak minimum.

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra vypracovala niekoľko 
zaujímavých analýz, ktoré boli 
publikované v rámci dokumen-
tu Možnosti rozvoja kreatívneho 
priemyslu na Slovensku z roku 
2014. Z nich vyplýva, že zo všet-
kých slovenských firiem v kultúr-
nych a kreatívnych odvetviach sa 
ich v Trnavskom kraji nachádza 
9 % (v Košickom 8,8 % a v Brati-
slavskom až 42, 5 %), čo má na cel-
kovom počte firiem v kraji podiel 
3,3 % (v Košickom 3,3 % a v Brati-
slavskom 7,8 %).

Kreatívny priemysel má teda 
už dnes v Trnave pevné miesto. 
Spomenúť môžeme niekoľko naj-
významnejších spoločností s celo-
slovenskou pôsobnosťou: dizajnér-
ske štúdio Pergamen, reklamnú 
agentúru Provocation Bureau, 

Je jednoducho 
veľmi ľahké 
žiť a pracovať 
v Trnave, a pritom 
mať klientov 
v Bratislave, a to 
aj pre začínajúcich 
freelancerov.
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knižné vydavateľstvo Spolok sv. 
Vojtecha, videotvorbu Cukru pro-
duction, početné webdeveloperské 
firmy ako napr. For Best Clients či 
viacerých módnych a grafických 
dizajnérov.

Súčasnosť
Naša organizácia Publikum.sk sa 
začala téme kreatívneho priemys-
lu venovať v roku 2011. Prvotným 
zámerom bola jej popularizácia 
na verejnosti a vytvorenie priesto-
ru, v ktorom by sa mohli umelci 
a kreatívci stretávať, spoznávať 
sa a nadväzovať spolupráce. Preto 
sme sa rozhodli organizovať pod-
ujatie PechaKucha Night Trnava 
a využiť tak známy a medziná-
rodne úspešný koncept. Toto pod-
ujatie organizujeme dodnes tri až 
štyrikrát v roku. Kratšiu dobu sme 
organizovali aj cyklus podujatí 
Kreatívny človek, počas ktorého 
vždy jeden hosť prezentoval svoju 
tvorbu a delil sa o skúsenosti. To-
uto aktivitou sme chceli širokú ve-
rejnosť upozorniť na to, že kreatív-
ny priemysel tu už je a darí sa mu.

Zásadnejšie aktivity sme rozbehli 
až v roku 2014. Súviselo to s otvo-
rením nášho vlastného dočasné-
ho kultúrneho priestoru Berliner 
v historickom centre mesta. Má 
síce len malú sálu pre maximálne 
päťdesiat ľudí, ale na vzdelávacie 
aktivity sa hodí veľmi dobre. Do-

teraz sme v jeho priestoroch zor-
ganizovali viac ako sedemdesiat 
workshopov, prednášok a odbor-
ných diskusií.

Touto aktivitou 
sme chceli širokú 
verejnosť upozorniť 
na to, že kreatívny 
priemysel tu už je 
a darí sa mu.
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V roku 2017 prebieha už tretí roč-
ník vzdelávacieho programu Pub-
likum PRO, ktorý má dve základ-
né časti. Prvá je orientovaná viac 
na širokú verejnosť a je tvorená 
popularizačnými prednáškami, 
ktoré však navštevujú aj študen-
ti príslušných odborov vysokých 
škôl (napr. kunsthistória, archi-
tektúra) a ľudia z praxe. Druhú 
časť tvoria workshopy doplnené 
o masterclassy a odborné diskusie. 
Táto línia sa orientuje priamo na 
kultúrnych manažérov, umelcov 
všetkého druhu a ľudí pracujúcich 
v kreatívnom priemysle. Program 
sa venuje rôznym špecifickým té-
mam – máme napríklad samostat-
nú sériu workshopov AudioAcade-
my pre hudobníkov a hudobných 
producentov – ale aj všeobecnej-
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Malý Berlín je 
pre nás cesta ako 
sprofesionalizovať 
naše vlastné 
aktivity a zároveň 
ponúknuť celej 
lokálnej scéne 
adekvátne 
podmienky pre 
jej ďalší rozvoj 
a profesionalizáciu.

ším otázkam z práva, účtovníctva 
a podnikania. Kombinujeme teda 
tradičnú podporu podnikania 
s profesionálnym vzdelávaním 
v konkrétnych odboroch. V tomto 
roku sa plánujeme výraznejšie 
venovať divadlu, hudbe a vizuál-
nemu umeniu.

Jednotlivým aktérom kultúry 
a kreatívneho priemyslu sa snaží-
me pomáhať aj individuálnymi 
konzultáciami, hlavne v oblasti 
financovania a napríklad nezá-
vislým divadelným súborom po-
skytujeme priestory a technickú 
pomoc.
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Nové možnosti
Prvého septembra roku 2017 plá-
nujeme otvoriť nové priestory. 
Pôjde o dvojsálové kultúrne a kon-
ferenčné centrum Malý Berlín 
a coworkingový priestor Update. 
Oba projekty predstavujú dôležité 
doplnenie infraštruktúry, ktorá 
doteraz v Trnave chýbala. Navyše 
zásadne rozšíria naše možnosti 
pre organizovanie kultúrnych 
podujatí, vzdelávacích aktivít 
a pribudnú aj novinky, ako odbor-
né konferencie či biznis podujatia.

Malý Berlín je pre nás cesta ako 
sprofesionalizovať naše vlastné 
aktivity a zároveň ponúknuť ce-
lej lokálnej scéne adekvátne pod-
mienky pre jej ďalší rozvoj a pro-
fesionalizáciu. Coworking by mal 
popri tom poskytnúť priestory pre 
minimálne štyridsať freelancerov 
a mladých podnikateľov. Zamera-
ný bude práve na kreatívne odvet-
via vrátane IT priemyslu. Prinesie 
vlastné vzdelávacie a odborné 
podujatia, inkubačný program 
a na jeho pôde chceme do dvoch 
rokov otvoriť aj biznis akcelerátor, 
ktorý bude pomerne úzko zame-
raný tak, aby sme vedeli pripraviť 
naozaj kvalitný program v európ-
skych parametroch a pritiahli do 
Trnavy aj ľudí zo zahraničia.

Otvorenie nezávislého kultúrneho 
centra by malo vďaka širšej ponu-
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ke kultúrnych, umeleckých a voľ-
nočasových aktivít prispieť k zvý-
šeniu kvality života v Trnave, na čo 
majú práve možnosti kultúrneho 
vyžitia svoj značný podiel. Navy-
še, kultúrne centrum aj coworking 
budú súčasťou väčšieho komplexu 
zrekonštruovaných meštianskych 
domov v historickom centre mesta, 
ktorý prinesie aj súkromne spra-
vovaný verejný priestor. Okrem 
toho aj viacero kancelárskych 
priestorov, kde sa budú sústreďo-
vať už zabehnuté kreatívne firmy. 
Vznikne tak silná koncentrácia 
tohto priemyslu na jednom mieste, 
od čoho si sľubujeme vznik ďalších 
zaujímavých spoluprác a širšie za-
pojenie miestnych profesionálov 
do neformálneho vzdelávania.

Problémy, ktoré ostávajú
Napriek pokroku posledných ro-
kov a posunu, ktorý prinesie práve 
rok 2017, zostáva veľa čiastkových 
otázok nedoriešených. Už chro-
nickým problémom je nedostatok 
ateliérov, dielní či skúšobní pre 
kapely. Najväčší problém je práve 
v oblasti ateliérov, kde dochádza 
dokonca k tomu, že mladí profesi-
onáli v oblasti vizuálnych umení, 
či módneho dizajnu odchádzajú 
do Bratislavy, keďže si tu nedoká-
žu vytvoriť adekvátne pracovné 
zázemie. Diskusie s mestom síce 
o tomto prebiehali, ale zatiaľ bez-
výsledne.

Patovú situácii spôsobujú aj štát-
ne kreatívne centrá, ktoré majú 
vďaka podpore eurofondov vyrásť 
v každom krajskom meste, a teda 
aj v Trnave. Projekt mešká už nie-
koľko rokov a stále panujú vážne 
pochybnosti o jeho užitočnosti. 
Aspoň čiastočne by však mohlo 
problémy s vhodnými priestormi 
vyriešiť, samozrejme, ak by sa 
mesto, kraj a ministerstvo kultúry 
pri jeho finálnom plánovaní riadi-
li skutočnými potrebami. Výzvou 
bude aj súťaž o titul Európskeho 
hlavného mesta kultúry, ktorým 
sa opäť stane jedno slovenské 
mesto v roku 2021. Súťaž bude vy-
hlásená pravdepodobne o dva roky, 
a našou úlohou bude presvedčiť 
vedenie mesta, že aj Trnava má 
šancu.
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Zisk titulu Európske hlavné mesto 
kultúry znamenal pre Košice nielen 
prínos vo forme bohatej kultúrnej 
ponuky alebo úspešné investičné 
projekty, ale hlavne predstavoval 
vznik nových iniciatív, subjektov, 
ktoré sa v oblasti kultúrneho a kre-
atívneho priemyslu začali realizo-
vať. Na to, aby sa novovzniknuté 
organizácie, a zároveň i tie s dlh-
šou históriou, mohli rozvíjať a na-
predovať, je nutné, aby sa neustále 
vzdelávali, aby o sebe mnoho vede-
li a dbali o vlastnú profesionalitu. 

Nezisková organizácia Creative 
Industry Košice pôsobí v oblasti 
kultúry a kreatívneho priemyslu 
a svoju pozornosť sústreďuje na kul-
túrnych operátorov a na kreatív-
cov. Okrem iného pre nich vytvára 
podmienky a možnosti profesiona-
lizovať sa. Hovoríme o rôznych for-
mách a aktivitách počnúc prednáš-
kami, konferenciami, workshopmi 
končiac individuálnym profesio-
nalizačným programom či aktivi-
tami prepájajúcimi sektor kultúry 
a kreatívneho priemyslu s inými 
sektormi.

39/ VZDELÁVANIE 
ORGANIZÁCIÍ 
KULTÚRNEHO 
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Vzdelávací program Creative In-
dustry Košice pozostáva z work-
shopov, seminárov a prednášok. Ich 
obsah je prispôsobený avyberaný 
tak, že berie ohľad na potreby ľudí 
a organizácií pracujúcich v kultú-
re a kreatívnych odvetviach. Vzde-
lávací program sa zameriava na 
ich profesionálny rast a zároveň 
si dáva za cieľ vybudovať vzdela-
nú kritickú masu. Postupné bu-
dovanie profesionálnych kurzov 
povedie k odbornému akredito-
vanému programu poskytujúce-
mu na seba nadväzujúce moduly, 
ktorých absolvovanie bude pre 
úspešných účastníkov znamenať 
kompletné portfólio vedomostí 

a znalostí potrebných pre úspešné 
fungovanie a udržanie sa na trhu 
práce. Doposiaľ boli realizované 
početné workshopy a semináre na 
aktuálne témy podané domácimi 
i zahraničnými lektormi. Dôraz je 
kladený aj na to, aby prenos zna-
lostí nezostával iba v teoretickej 
úrovni, ale aby bolo poskytované 
vzdelávanie postavené na praxi, 
prípadových štúdiách a dobrých 
príkladoch. Spomedzi obsiahnu-
tých tém môžeme spomenúť na-
príklad projektový manažment 
pre kreatívne projekty, gamifiká-
ciu, crowdsourcing a crowdfun-
ding, fundraising, sociálne médiá 
a marketing, základy finančného 
riadenia či právo v kultúre a mno-
ho ďalšieho. Vzdelávací program 
berie ohľad aj na potreby a požia-
davky samotných účastníkov, kto-
rí sú mapovaní vďaka dotazníko-
vému prieskumu. Ten pomáha pri 
tvorbe samotného vzdelávacieho 
programu Creative Industry Ko-
šice, a to nielen po obsahovej 
stránke, ale aj z hľadiska stránky 
organizačnej. Podujatia sú prispô-
sobované časovým i finančným 
možnostiam potenciálnych účast-
níkov, a tak sa tešia stopercentnej 
obsadenosti.

Ďalšou aktivitou organizácie Crea-
tive Industry Košice, ktorá sa týka 
vzdelávania v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle, je partnerstvo 
v štvorročnom projekte Creati-
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A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

Na to, aby sa 
novovzniknuté 
organizácie, 
a zároveň i tie 
s dlhšou históriou, 
mohli rozvíjať 
a napredovať, je 
nutné, aby sa 
neustále vzdelávali, 
aby o sebe 
mnoho vedeli 
a dbali o vlastnú 
profesionalitu.
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ve Lenses (2015 – 2019). Creative 
Lenses vedie kultúrne organi-
zácie k tomu, aby sa stali konku-
rencieschopnými a samostanými. 
V projekte sa spojili medzinárod-
né kapacity v oblasti kreatívneho 
priemyslu, aby im pomohli vylep-
šiť ich biznis modely a dlhodobé 
stratégie a hľadajú odpoveď na 
kľúčovou otázkou, aké sú naj-
vhodnejšie modely pre neziskové, 
kultúrne a umelecké organizácie, 
aby boli odolnejšie a finančne ne-
závislé, bez toho, aby museli hľa-
dať kompromis v ich umeleckej 
integrite, misii a hodnotách. Crea-
tive Lenses prináša zdieľanie skú-
seností, nástrojov a podporných 
mechanizmov vyžadovaných pre 
európske umelecké a kultúrne 
inštitúcie. Výmena skúseností 
prebieha prostredníctvom kultúr-
nych fór, konferencií, workshopov 
ale napríklad aj prostredníctvom 
benchmarkingového nástroja či 
výskumu. Creative Industry Koši-
ce zodpovedá za prípravu online 
knowledge-base platformy, vývoja 
a testovania Creative Benchmar-
king System. Ďalej sa podieľa na 
tvorbe webovej stránky, grafiky 
a ďalších digitálnych nástrojov, 
ktoré budú slúžiť organizáciám na 
prehlbovanie vedomostí alebo na 
zlepšenie ich biznis modelov. Tiež 
malo za úlohu zorganizovať kon-
ferenciu Creative Lenses Forum 
Košice, ktorá priniesla diskusiu 
o tom, čo robí organizácie pôso-

biace v oblasti kultúry silnými 
a konkurencieschopnými. Fórum 
sa venovalo fungujúcim straté-
giám a ľuďom, ktorí dokážu tieto 
stratégie úspešne realizovať. Ho-
vorilo o témach ako biznis mode-
ly, hodnota v kultúre a inovatívny 
prístup k riešeniu každodenných 
problémov. Program fóra bol po-
stavený tak, že spájal teoretické 
znalosti so skúsenosťami dlhoroč-
ných expertov v oblasti kultúry 
a fungujúcich kultúrnych organi-
zácií. Pozvaní experti predstavili 
fungovanie kultúrnych centier 
a kultúrnych organizácií, ktoré 
majú rozličné silné stránky a rôz-
ne stratégie financovania či biznis 
modely. Zameraním sa na výcho-
doeurópsky a hlavne slovenský 
kontext chceme analyzovať osved-
čené metódy a praktické modely fi-
nancovania, riadenia, spolupráce, 

Creative Lenses 
prináša zdieľanie 
skúseností, 
nástrojov 
a podporných 
mechanizmov 
vyžadovaných pre 
európske umelecké 
a kultúrne 
inštitúcie.
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Podstatným 
faktom je, že všetci 
účastníci bez 
výnimky vnímajú 
absolvovanie 
Escalatora ako 
zásadné pre rast 
a smerovanie ich 
činnosti, a čo je 
nemenej podstatné 
pre realizátorov, 
rovnako ho 
považujú za dôležitý 
pre osobných rast 
ich samých.

partnerstva, rastu a komunikácie 
a následne navrhnúť scenár pre 
inováciu biznis modelov kultúr-
nych organizácií. Program zároveň 
priniesol účastníkom podujatia 
možnosť získať vlastnú praktickú 
skúsenosť prostredníctvom wor-
kshopu Business Model Canvas 
a Value Proposition.

Ďalším profesionalizačným progra-
mom organizovaným neziskovou 
organizáciou Creative Industry Ko-
šice je program s názvom Escalator. 
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Escalator ako vysoko individuál-
ny intenzívny vzdelávací program 
sa zameriava na rozvoj kreativity, 
talentu a profesionalizáciu ľudí 
a organizácií či firiem pôsobiacich 
v kultúrnom a kreatívnom prie-
mysle. Jedinečnosť tohto formá-
tu spočíva v tom, že zabezpečuje 
vo výberovom riadení vybraným 
organizáciám alebo jednotlivcom 
tréning vedený zahraničnými 
odborníkmi s dlhoročnou praxou 
v kreatívnom sektore. Títo mentori 
pracujú s účastníkmi celoročne na 
individuálnej báze ergo pre každé-
ho účastníka vypracujú program 
vzdelávania – tréning podľa iden-
tifikovaných potrieb a problémov 
a venujú sa ich riešeniam. Tréning 
a program je spravidla zostavený z 
konzultácií, koučingu, mentoringu, 
ďalej zo strategického plánovania, 
audience developmentu, škole-
niach o leadershipe, biznis mode-
loch, fundraisingu, spolupráci, 
a iných a v neposlednom rade za-
hŕňa študijné pobyty a networking. 
Tie sú neodmysliteľnou súčasťou 
každého zdravého fungovania or-
ganizácie v kontexte odboru a sek-
toru, v ktorom pôsobí. 

Creative Industry Košice organi-
zuje Escalator od roku 2013 a do-
teraz ho absolvovalo 32 organi-
zácií. Do roku 2015 bol program 
Escalator otvorený primárne pre 
košické prostredie, kým od roku 
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2015 sa výber rozšíril na celé 
Slovensko. Efektivita takto špeci-
fického programu sa dá hodnotiť 
z pohľadu samotných účastníkov, 
ale aj z pohľadu samotných men-
torov, ktorí s účastníkmi pracujú. 
Podstatným faktom je, že všetci 
účastníci bez výnimky vnímajú 
absolvovanie Escalatora ako zá-
sadné pre rast a smerovanie ich 
činnosti, a čo je nemenej podstat-
né pre realizátorov, rovnako ho 
považujú za dôležitý pre osobných 
rast ich samých.

Keďže je Escalator organizačne 
a obsahovo náročný, jeho hodnota 
je značne vysoká. Hovoriac o ná-
kladoch vynaložených na jedného 
účastníka, v každom roku sa po-
hybujeme v náklade šesťtisíc eúr, 
a to pri nulových účastníckych 
poplatkoch, ktoré vyplývajú z da-
ných súčasných reálií lokálneho 
prostredia.

Program Escalator patrí k nosným 
projektom neziskovej organizácie 
Creative Industry Košice a rovna-
ko ako ostatné vzdelávacie aktivi-
ty pre ňu predstavuje nástroj pre 
napĺňanie jej vízie, a to vytvoriť 
z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť 
vďaka kvalitnej kultúre, kreatív-
nemu prostrediu a inováciám vo 
všetkých oblastiach života. To sa 
dá dosiahnuť práve vzdelávaním 
talentovaných jednotlivcov a kul-

túrnych inštitúcií, zvyšovaním 
ich medzinárodného profilu, na-
príklad poskytovaním zahranič-
ných ciest, mobilít a rezidenčných 
programov.
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Sieťovanie je základný princíp 
spolupráce na mezinárodnej úrov-
ni. Zdieľanie skúseností, spoluprá-
ca na projektoch, výmena členov 
tímu, dobrovoľníctvo, rezidencie 
či možnosti kolektívneho vyjed-
návania podmienok pre sektor sú 
výhodami, ktoré medzinárodné 
siete prinášajú pre svojich členov. 

Význam sietí v Európe je v oblasti 
kultúry a kreatívneho priemyslu 
priamo deklarovný v programo-
vých dokumentoch alebo nástro-
joch, ktoré EU používa na stimulo-
vanie medzinárodnej spolupráce. 
V rámci programu Kreatívna Eu-
rópa existuje napríklad priama 

podpora sietí v podobe operačných 
grantov na štvorročné obdobie 
v programe Networks. Kreatívna 
Európa však podporuje myšlienku 
medzinárodnej, transeurópskej 
spolupráce kooperačným progra-
mom či platformami, kde základ-
nou podmienkou úspešnosti pro-
jektu je definované medzinárodné 
partnerstvo. Takáto podmienka 
existuje vo väčšine grantových 
programov a podporných schém, 
ktoré EU poskytuje, či už v oblasti 
vzdelávania, podpory podnikania, 
mobility, alebo výskumu a vývoja. 

Preto patriť do siete a mať k dispo-
zícii partnerov, ktorí sú preverení 
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spoluprácou je veľmi silný predpo-
klad pre úspešné fungovanie a čer-
panie možností z EU grantových 
schém. V oblasti kultúry a kreatív-
neho priemyslu pôsobí v Európe 
niekoľko sietí, ktoré združujú od 
organizácií cez kultúrne centrá až 
po individuálnych umelcov a tvor-
cov množstvo kreatívneho poten-
ciálu. Nie všetky sú však rovnako 
aktívne a relevantné. Ako pozitív-
ne príklady uvádzame niektoré 
medzinárodné siete kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu.

Trans Europe Halles (TEH) 
Trans Europe Halles je network eu-
rópskych nezávislých kultúrnych 
centier, ktorý bol založený v roku 
1983 aktivistami a umelcami, kto-
rí videli význam v zmene funkč-
ného využitia starej industriálnej 
infraštruktúry a priniesli do hál 
fabrík, skladov a iných priemysel-
ných budov umenie, kultúru, ak-
tivity pre komunity. V súčasnosti 
združuje 90 nezávislých kultúr-
nych centier.

Misiou TEH je posilňovať trva-
loudržatelný rozvoj mimovládnych 
a nezávislych kultúrnych centier 
a podporovať vznik nových inicia-
tív ich spájaním, podporovaním 
a prezentáciou. 

TEH podporuje a facilituje medzi-
národnú spoluprácu, poskytuje 
možnosti vzdelávania a vzájom-

ného zdieľania. Propaguje spôso-
by fungovania a význam hodnôt, 
ktoré pre spoločnosť má umenie 
a kultúra.

Základnými cieľmi TEH sú 

• vybudovanie silnej štruktúry 
pre výmenu a spoluprácu členov 
jednotlivých organizácií

• presadzovať dôležitosť a hod-
noty kultúrnych centier založený 
umelcami alebo aktívnymi občan-
mi na princípe priestoru pre voľnú 
tvorbu

• spraviť z TEH vedúcu organizáciu 
pre profesionálny rozvoj a me-
dzinárodnú výmenu v kultúrnom 
sektore. 
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Misiou TEH 
je posilňovať 
trvaloudržatelný 
rozvoj 
mimovládnych 
a nezávislych 
kultúrnych centier 
a podporovať vznik 
nových iniciatív 
ich spájaním, 
podporovaním 
a prezentáciou.
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• vytvoriť z TEH živú referenciu pre 
nezávislé kultúrne centrá v medzi-
národnom kontexte

Na to, aby TEH tieto ciele dosiah-
lo, organizuje dve medzinárodné 
stretnutia každý rok, koordinuje 
medzinárodné projekty, poskytu-
je konzultácie pre verejné, ale aj 
súkromné inštitúcie a aktívne sa 
zapája do tvorby kultúrnych po-
litík. 

TEH realizuje aj veľa výskumných 
projektov, ktoré sú zamerané na 
fungovanie kultúrnych centier 
mapujúcich taktiež celý ekosystém 
s tým spojený. Za posledné obdobie 
prebehol najzaujímavejší výskum 
v nastavovaní biznis model inová-
cií a v samotnom mappingu kultú-
rych centier v Európskej únii. 

European Creative 
Business Network (ECBN)
European Creative Business 
Network je sieť sprostredkujúcich 
organizácií, agentúr, štátnych, 
mestských alebo regionálnych ne-
ziskových organizácií, ktorých cie-
ľom je podporovať kultúrny a krea-
tívny priemysel. 

ECBN vzniklo v roku 2011 ako de-
dičstvo projektu RUHR2010 a jeho 
presahov do medzinárodnej spo-
lupráce. V Európe je tento network 
prvým svojho druhu spájajúcim 

podporné organizácie, ktoré mul-
tiplikujú dosah na sektor priamo 
vo svojich krajinách. Spája 41 čle-
nov z 19 krajín.

Cieľom siete je napomáhať jed-
notnému európskemu trhu pre 
kreatívny priemysel, podporovať 
svojich členov prístupom k infor-
máciám, stretnutiami, obchodný-
mi misiami, výmenou skúseností, 
lobbingom na Európskej úrovni 
v prospech kreatívneho sektoru.

ECBN svojimi aktivitami prispie-
va k zlepšeniu know-how v oblas-
ti politík na podporu kultúrnych 
a kreatívnych sektorov. Rovnako 
je súčasťou medzinárodných pro-
jektov, kde pôsobí v úlohe disemi-
nátora výsledkov a aktivít, venuje 
sa advokácii na národných úrov-
niach i v európskom kontexte. 

ECBN svojimi 
aktivitami prispieva 
k zlepšeniu  
know-how v oblasti 
politík na podporu 
kultúrnych 
a kreatívnych 
sektorov.
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IETM 
Je špecializovaná sieť divadiel 
a organizácií v performatívnom 
umení. Tento network je pozitív-
ny príklad dlhodobo fungujúce-
ho networku s veľkou členskou 
základňou a úzkym profilom. Po-
krýva viac ako päťsto organizácií 
z päťdesiatich krajín sveta, ktoré 
spolupracujú na poli súčasného 
divadla, tanca, nového cirkusu, 
interdisciplinárnych live predsta-
veniach či nových médií. Členskú 
základňu tvoria najmä fesivaly, 
divadlá, producenti, výskumné 
spoločnosti, univerzity a inštitú-
cie.

IETM vznilo v roku 1981 a nefor-
málne stretnutie profesionálov 
v oblasti performing arts na Pol-
verigi Festivale v Taliansku. Bolo 
to v čase, keď sa väčšina medziná-
rodnej spolupráce diala výlučne 
prostrednícvom vládnych orga-
nizácií prípadne medzivládnych 
inštitúcií a ich vzájomnej spolu-
práce.

Aktivity siete sa sústredia na 
podporu členov, realizáciu vý-
skumných projektov, vydávanie 
publikácií či facilitovanie komu-
nikácie 

Misiou IETM je zasadzovať sa za 
hodnoty umenia a kultúry v stá-
le sa meniacom svete, podporovať 

profesionálov v oblasti múzických 
umení cez prístup k medzinárod-
ným kontaktom, poznaniu a dyna-
mike výmeny, ktorú prostredníc-
tvom svojich podujatí umožňuje. 

N.I.C.E. – Network for 
Innovation and Creativity 
in Europe
Sieť N.I.C.E. – Network for Inno-
vation and Creativity in Europe 
združuje stakeholdrov zo širokej 
oblasti kultúry a kreatívnych sek-
torov ako sú festivaly, inkubátory, 
co-workingové priestory, národ-
né agentúry, kreatívne platformy, 
mestá, regióny, obchodné komory, 
univerzity či kultúrne inštitúcie 
ako divadlá alebo múzeá. 

Cieľom siete je spojiť široké portfó-
lio partnerov a umožniť tak disku-
siu a napĺňanie potenciálu kultúry 
a kreativity pre inovácie, mestský 
rozvoj a hospodársky rast. 

Nástroj, ktorý sieť používa a kto-
rý je výnimočný oproti ostatným 
sieťam je N.I.C.E. Award. Ocenenie 
vo viacerých kategóriach je ude-
ľované každoročne od roku 2014. 
Atraktivitu a úspech siete podčiar-
kuje aj množstvo projektov, ktoré 
sa do sútaže zapájajú. V roku 2014 
to bolo 108 projektov z 22 krajín 
a na shortlist desiatich projektov 
sa dostal aj projekt košických Ka-
sární/Kulturparku. V roku 2015 
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Cieľom siete je 
spojiť široké 
portfólio partnerov 
a umožniť 
tak diskusiu 
a napĺňanie 
potenciálu kultúry 
a kreativity 
pre inovácie, 
mestský rozvoj 
a hospodársky rast.

to už bolo vyše 200 projektov 
a narastajúci trend potvrdil aj rok 
2016, kedy zas mali Košice zastú-
penie v hodnotiacej komisii. 

POTREBA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 
V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE

O vysokom profile N.I.C.E. svedčia 
aj mená, ktoré za sieťou stoja, za 
všetky je dôležité spomenúť Char-
lesa Landryho jedného z význam-
ných advokátov idey Creative City. 

Uviedli sme niekoľko príkladov 
sietí, ktoré fungujú na medziná-
rodnej úrovni a tým prinášajú 
svojim členom možnosti bene-
fitovať z prenosu know-how, za-
pájania sa do medzinárodných 
projektov, získavania skúseností, 
výmeny zamestnancov, umelcov 
a projektov. Pridaná hodnota 

medzinárodnej spolupráce je pre 
každú organizáciu alebo jednot-
livca iná. Je však jasné, že takáto 
forma spolupráce a fungovania 
umožňuje profesionálnejšie rásť, 
získavať skúsenosti omnoho 
rýchlejšie, učiť sa z chýb druhých 
a pomáhať si navzájom pri riešení 
problémov. Získať možnosť spoloč-
ne vystupovať na európskej alebo 
medzinárodnej úrovni a môcť tak 
ovplyvňovať alebo priamo defino-
vať politiky, ktoré ďalšie obdobie 
budú ovplyvňovať smerovanie 
sektoru je jasný a zásadný benefit, 
ktorý siete a sieťovanie prinášajú. 


